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Benvolguts i benvolgudes,

Teniu a les mans el tercer volum de la publicació La Sénia del Rellotge. Revista de cultura 
de Vilassar de Mar i el Maresme que inclou un seguit d’articles que investiguen i apro-
fundeixen en el coneixement d’alguns episodis de la nostra història i el nostre patrimoni 
locals, com ara La Tartana de Granados a l’ombra dels tarongers, de Jordi Martí i Fabra, 
El fons documental de can Carbonell, de Feliu Novell i Andinyac, L’orgue del temple pa-
rroquial de Sant Joan de Vilassar, de Damià Bas, L’orgue de la Parròquia de Sant Joan de 
Vilassar de Mar. Descripció tècnica, de Pere Novell i Andinyac, El transport a Vilassar de 
Mar: “recaders”, transportistes i taxistes, de la Guerra Civil fins als anys vuitanta del se-
gle XX, d’Agustí Martín i Mallofré i l’Informe sobre la presència d’indians (o “americanos”) 
a Vilassar de Mar, de Martín Rodrigo Alharilla, professor del Departament d’Humanitats 
de la Universitat Pompeu Fabra i del Grup d’Investigació en Imperis, Metròpolis i Socie-
tats Extraeuropees.

Vinculats als continguts de la Universitat d’estiu de Mar i Ultramar, que se celebra al 
nostre poble, tenim un parell d’articles: Cançons de treball dels mariners de la vela, de 
Francesc Lleal i Galceran, i Conclusions de la XIII edició de la Universitat d’estiu de 
Mar i Ultramar 2016, de Bricbarca - Centre d’Estudis Nàutics de Vilassar de Mar. D’un 
abast més global és L’Orfeó Català s’estrena a París i a Londres. Juny de 1914, d’Antoni 
Torrent.

Finalment, vull destacar l’article En la mort d’en Damià Bas, de Jaume Tolrà i Ferrer, per la 
seva especial significació, que crec que expressa de manera molt encertada el sentiment 
que hem tingut totes aquelles persones que vam tenir el goig de tractar-lo, amb motiu del 
seu recent traspàs, i que ha tingut la seva justa recompensa en el seu nomenament de 
Cronista oficial de Vilassar de Mar i en el lliurament de la Medalla d’honor de Vilassar de 
Mar per part de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

Vull donar les gràcies als membres del Consell Assessor de Cultura i, molt especialment, 
a totes les persones que han participat en la redacció d’aquest exemplar de La Sénia del 
Rellotge. Revista de cultura de Vilassar de Mar i el Maresme.

 
Esther López i Martí  

Regidora de Cultura i Festes Populars 
de l’Ajuntament de Vilassar de Mar
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LA TARTANA DE GRANADOS 
A L’OMBRA DELS TARONGERS
JORDI MARTÍ I FABRA

“Article publicat originalment al número 29 de la revista 440 Clàssica & jazz (abril - maig 
2016)”

El pianista i compositor Enric Granados va acabar estrenant la versió escènica de Goyescas amb brogit i entrebancs al MET de 
Nova York l’hivern de 1916. Però l’estiu anterior havia acabat de donar forma operística a la seva reeixida suite per a piano en un 
ambient molt més bucòlic: una petita barraqueta situada en un brisat racó maresmenc.

El carrer del torrent d’en Cuyàs de Vilassar de Mar transcorre en paral·lel a la riera. Ben a 
prop hi ha el gran Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya. A banda i banda 
del carrer es prolonguen els grisos hivernacles, que van enfilant-se cap a la serra litoral.
Cent anys enrere, el torrent d’en Cuyàs, tenia un aspecte força més bucòlic. Devia tenir 
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aquella mena d’ambient que músics com Enric Morera o Enric Granados van imaginar 
per al nou teatre líric català: jardins, prats i paisatges pastorals on podríem situar també, 
per exemple, els quatre moviments d’Elisenda, la suite de tons impressionistes que 
Granados va estrenar a Barcelona l’any 1912, amb un text final d’Apel·les Mestres que 
malauradament s’ha perdut. 

En aquest torrent de cent anys enrere Enric Granados hi va passar moltes hores 
treballant. Ja hi havia moltes flors, però no hi havia autopista ni carretera N-II, i als horts 
hi creixien tarongers i llimoners. Potser al capvespre s’hi intuïen les fades i els follets que 
agradaven als modernistes, però també és segur que en dies de sol i mar tranquil·la hi 
devia regnar l’ordre mediterrani que enamorava els noucentistes. Granados explicava 
que els arbres fruiters li duien records de Santa Cruz de Tenerife, on havia viscut dels 
3 als 7 anys perquè hi havien destinat el seu pare, el capità de l’exèrcit d’origen cubà 
Calixto Granados, com a governador militar.
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JARDÍ I VIVER ARTÍSTIC

Si Santiago Rusiñol va fer de Sitges la vila modernista per excel·lència a final del segle 
XIX, Vilassar de Mar va esdevenir els primers anys del segle passat un centre d’estiueig 
per a la burgesia culta barcelonina. S’hi va establir per exemple el pintor Joan Llimona. El 
seu germà, el gran escultor Josep Llimona, esculpiria per al Palau de la Música la figura 
d’un bon amic de Granados, el pianista Carles Vidiella, mentre que una filla de Joan 
Llimona es casaria anys després amb un fill d’Enric Granados també músic, Víctor 
Granados.
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A Vilassar de Mar també hi va anar a parar el pintor catalanouruguaià Joaquim Torres-
Garcia, que hi va viure entre els anys 1910 i 1912; aquí es va impregnar  dels arbres, 
la llum, la claror d’espais i el blau fort mediterrani que plasmaria molt poc després en 
els frescos del Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, per encàrrec de Prat de 
la Riba. I també Eugeni d’Ors, el gran teòric del noucentisme, es va inspirar en no pocs 
detalls de la vila per escriure les gloses de La ben Plantada el 1911.
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Tot aquest és el fecund ambient artístic que, convivint amb la dura feina dels humils pescadors, 
devia trobar-se Enric Granados quan es desplaçava a Vilassar de Mar provinent de la seva 
casa al barceloní i benestant barri de la Bonanova. Granados estiuejava al casalot de Can 
Cuyàs, i allà al costat s’hi va fer condicionar una barraca, que ell anomenava familiarment la 
Tartana, per poder concentrar-se en la composició. Hi passava les tardes i, segons el crític 
Ángel del Campo, va ser a la Tartana on Granados i l’escriptor valencià Fernando Periquet, 
enamorat de Goya igual que ell, van enllestir el llibret de Goyescas. Precisament una foto 
de Granados a la Tartana en ambient de treball, concentrat i vestit de blanc, va il·lustrar la 
portada de la biografia Granados, d’Antonio Fernández Cid (Samarán Ediciones, 1956), tot 
i que després al text no s’hi fa cap referència.

EL DIFÍCIL PART DE GOYESCAS

Arran de l’èxit de la suite per a piano Goyescas, i a través del músic nord-americà format al 
Conservatori de París Ernest Schelling, l’Òpera de la capital francesa havia encarregat 
a Granados que en fes una adaptació operística. L’encàrrec es va formalitzar el juny de 
1914, coincidint més o menys en el temps amb el lliurament de la Legió d’Honor Francesa 
al compositor. Però el 28 de juny l’arxiduc d’Àustria Francesc Ferran era assassinat a 
Sarajevo i es desencadenava la Primera Guerra Mundial. Granados, que s’estava a 
Ginebra, a la vora del llac Léman, treballant en el projecte amb el pianista Ignace Jan 
Paderewski, va tornar ràpidament a Barcelona passant per París.

L’ambient bèl·lic va tombar el projecte d’estrenar Goyescas a París. L’obra, amb el títol 
de Los majos enamorados, es va anunciar per a la temporada 1914-15 del Gran Teatre 
del Liceu, a Barcelona. Però finalment tampoc no es va fer. Schelling, el mateix amic 
que n’havia promogut l’estrena a París, va enfocar-la aleshores cap al MET i cap al seu 
director, Giulio Gatti-Cassaza, a qui va posar en contacte amb Enric Granados. 

El músic va treballar fins a darrera hora en l’òpera Goyescas. L’estiu de 1915, que va passar 
a Vilassar de Mar, devia ser intens. Segons escriu Pablo Vila San-Juan a Papeles íntimos 
de Enrique Granados (Amigos de Granados, 1966): “El verano decide Granados pasarlo 
en el pueblecito costero de Vilassar de Mar. Se instala en una finca bellamente situada 
frente al mar. Y en esa finca escoge un trozo agreste que limita un ciprés melancólico. 
A su pie se hace construir rudimentariamente una caseta que apenas sostiene un techo 
pajizo sobre unos mástiles de madera. Reúne papeles sobre una tabla, adosa a ella un 
sillón de enea y emplea horas y horas en la instrumentación total de la ópera Goyescas, 
las pruebas litográficas de cuyas principales partes le van enviando por hojas desde 
New York”. Però segons els records del nét del compositor, Antoni Carreras Granados, 
recollits al núm. 61 de la col·lecció Gent nostra, Enric Granados no només va passar a 
la Tartanita l’estiu del 1915, sinó també els dels anys anteriors.
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EL PARADÍS PERDUT DELS ZULUETA

Dos articles publicats a la revista vilassarenca Singladures ens permeten concretar 
força els vincles de Granados amb el poble maresmenc i amb la finca de Can Cuyàs. 
El primer és l’article “L’estada d’Enric Granados a Vilassar de Mar”, escrit per Jaume 
Carbonell el 1993, on aquest musicòleg rastreja les estades del músic al poble i obre 
línies d’investigació a partir de diverses referències escrites i de la col·laboració del 
gran estudiós vilassarenc Damià de Bas. És més que probable que la família Granados 
comencés a anar a Vilassar de Mar per l’amistat amb una altra família establerta a 
Barcelona, els Zulueta, també d’ascendència militar i cubana, que havien comprat la finca 
del poble coneguda com a Can Cuyàs, que s’estenia just al costat del torrent.

El segon article rellevant de la revista Singladures és de l’historiador Jordi Pomés, data 
del 2011 i s’anomena “Lluís de Zulueta, un dels primers il·lustres estiuejants de Vilassar 
de Mar”. Aquest article ens proporciona molta informació sobre la masia i, indirectament, 
reforça la tesi que Granados va anar a Vilassar de Mar hostatjat per Lluís de Zulueta, 
pedagog i escriptor que en temps de la Segona República va arribar a ser ministre d’Estat. 
El seu pare havia comprat la finca de Can Cuyàs el 1880, on va fer construir el casal, i 
des d’aleshores la família hi passava els estius fins a principi dels anys vint, quan la van 
vendre. Situat al torrent de Can Cuyàs o de les Tartanes, aquest robust casalot vermell 
al costat del qual Enric Granados va plantar la seva barraqueta estava envoltat d’horts 
de regadiu, vinyes i arbres fruiters. Molts anys després, amb la família Zulueta establerta 
a Amèrica després de l’exili de Lluís de Zulueta, una de les seves filles evocaria: “Vilassar 
era el nostre paradís”. Paradís perdut: la casa de Can Cuyàs, on els Zulueta van rebre 
durant anys personalitats del món polític i cultural català, va ser enderrocada.

Hi ha finalment una altra font, gens citada, que ens aporta informacions d’interès sobre els 
estius de treball de Granados a Vilassar de Mar, i especialment sobre els seus costums. 
És un text publicat al Programa de Festa Major de Vilassar de Mar del 1960, actualment 
conservat a l’arxiu municipal. Aquest text era, de fet, un article publicat per A. Farrerons 
Güell al diari de Lleida La Mañana del 29 d’abril de 1960. A continuació, en publiquem 
un extracte traduït del castellà:

“Hem llegit una biografia de recent publicació i altres fulletons referents a l’eminent 
compositor i pianista, fill il·lustre de Lleida, el senyor Enric Granados, sense que es 
faci cap menció al fet d’haver passat temporades estiuenques prolongades a la vila de 
Vilassar de Mar.

L’insigne mestre va residir en aquesta població durant els anys immediatament anteriors a 
la tragèdia del torpedinament del Sussex, el 24 de març de 1916, en què va perdre la vida 
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juntament amb la seva esposa. Habitava una masia coneguda com Can Cuyàs, situada 
en plena campanya agrícola i en un amfiteatre que formen les poblacions de Vilassar de 
Mar, Vilassar de Dalt i Premià de Mar, en una plana matisada tota ella per una gamma de 
colors de les diverses plantacions, en aquella època i avui dia convertida en una estora 
meravellosa, formada per varietats florícoles que es conreen, especialment el clavell, que 
com un missatge de pau és enviat de Vilassar de Mar a tots els mercats de l’estranger. 
Aquesta masia té a l’esquena el marc de les muntanyes de vegetació exuberant que 
separen la comarca del Maresme de la del Vallès, i als seus peus hi llisquen suaument les 
aigües netes, blaves i multicolors del Mare Nostrum.”

“[Granados] ocupava una habitació de la qual, segons s’expressa en un article periodístic, 
existeix una foto curiosíssima en què apareix el malaguanyat mestre component Goyescas 
a la Tartana, nom que donava a aquesta habitació de treball i que s’havia arreglat al seu 
gust, amb vistes al Mediterrani, per aïllar-se i treballar sense molèsties. El temps que va 
residir a Vilassar va dur una vida retirada, dedicada intensament als seus treballs musicals. 
Al vespre, això no obstant, se’l veia passejar acompanyat de la seva esposa i moltes 
vegades s’asseien als vetlladors dels pòrtics del Casino antic, avui ‘Caixa de Pensions’, i 
encara allí treballava en les seves composicions mentre la seva esposa treballava en les 
seves ocupacions o es dedicava a la lectura.

“Els seus fills residien igualment a Vilassar i prenien part i participaven en totes les 
manifestacions esportives que s’hi celebraven. Cada diumenge assistia amb la seva 
esposa a la Santa Missa i, en sortir del temple parroquial, anaven a la confiteria a comprar 
el tortell tradicional. Era molt estimat pels vilassarencs per la seva naturalitat, senzillesa 
i tracte agradable, i tenia nombrosos amics, entre els quals destacava la relació que va 
tenir amb qui fou catedràtic de la Universitat de Barcelona, l’il·lustre doctor Cosme Parpal 
Marqués, estiuejant antic i amorós de Vilassar.

“Així doncs, Vilassar de Mar se sent orgullosa d’haver tingut la sort, l’honor i la distinció 
d’haver hostatjat el gloriós compositor lleidatà precisament pocs mesos abans d’esdevenir-
se el torpedinament que va acabar amb una glòria lleidatana i nacional. L’Associació 
Amics de Vilassar de Mar, recentment fundada i sensible a tot el que signifiqui cultura, art, 
educació cívica i perduració dels valors racials, també ha fet la seva petita aportació a la 
subscripció oberta per aixecar un monument a Granados a la seva ciutat natal, aportació 
que té un significat espiritual d’adhesió i solidaritat a l’esmentat homenatge (...).”





19

INFORME SOBRE LA PRESÈNCIA D’INDIANS 
(O “AMERICANOS”) A VILASSAR DE MAR
MARTÍN RODRIGO I ALHARILLA

ANTECEDENTS

A finals del proppassat mes de maig, en Jordi Viñes Querol, coordinador de Cultura de 
l’Ajuntament de Vilassar de Mar, es va posar en contacte amb mi per informar-me d’una 
qüestió que es debat en l’àmbit de la vida cultural local “sobre si es pot dir que [Vilassar 
de Mar] és un poble amb presència d’indians i de patrimoni indià”. I m’informà també de 
la decisió de l’alcalde de la localitat de demanar un informe a un “especialista extern” 
que pugui ajudar a dilucidar o esclarir (en el sentit de “explicar, fer clar”) aquesta qüestió.

Un cop acceptat l’encàrrec, i amb la voluntat de facilitar la meva tasca en la realització 
d’aquest informe, el mateix Jordi Viñes em va fer arribar, i per aquest ordre:

1. Un “Informe de posicionament del Centre d’Estudis Vilassarencs”, datat el juny 
de 2016, de 57 pàgines, que intenta respondre a la pregunta: ”Americanos” o 
“indianos” a Vilassar de Mar.

2. Un llibre de 158 pàgines del qual són autores Tate Cabré i Mireia Olivé anomenat 
El Vilassar de Mar dels indians (ISBN 978-84-9975-239-6), editat per Pagès 
Editors el maig del 2012, que fou el “fruit de la V Beca d’Investigació i Recerca 
Local Ernest Lluch, 2010”, atorgada per la Fundació Ernest Lluch.

Vegeu: http://www.fundacioernestlluch.org/ca/anunci/s-atorga-la-v-beca-ernest-lluch-d-
investigacio-i-recerca-local

Basant-me en aquesta documentació, així com a partir dels meus propis coneixements 
sobre el fenomen de l’emigració de catalans a Amèrica (i del seu ulterior retorn a 
Catalunya), se’m planteja la necessitat de donar resposta a dues preguntes. I això és el 
que intentaré fer per mitjà d’aquest informe. Aquestes preguntes són:

1. Podem parlar de la presència d’indians a Vilassar de Mar?

2. És Vilassar de Mar un municipi indià?
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PODEM PARLAR DE LA PRESÈNCIA D’INDIANS A VILASSAR DE MAR?

Una acurada resposta a aquesta primera pregunta m’obligaria a fer una recerca tot partint 
de la consulta de fonts primàries, recerca que ara per ara i a curt termini no estic en 
condicions de fer. Ara bé, atès l’encàrrec, em plantejo una aproximació a les respostes a 
partir del material escrit disponible. Vull partir, d’entrada, de l’”Informe de posicionament” 
signat recentment pel Centre d’Estudis Vilassarencs (CEV). Es tracta d’un informe de 57 
pàgines elaborat per aquesta entitat a partir d’una doble voluntat. El cito ara textualment: 
“Per una part, la [voluntat] de determinar si d’acord amb les dades, la documentació 
escrita i els testimonis verbals, el terme indià o americà és el que històricament els nostres 
avantpassats vilassarencs crearen i usaren a la vila en el període indicat. Per altra, si 
historiogràficament, es pot parlar d’indians a Vilassar de Mar, i per consegüent tot el que 
comporta: indians vilassarencs, nissagues indianes, patrimoni indià, arquitectura indiana, 
llegats culturals, econòmics indians, etc. És el que intentem fer amb aquest informe” (p. 
5).

És cert, tal com assenyala en els objectius del seu Informe, que el Centre d’Estudis 
Vilassarencs ha fet un esforç encomiable per rastrejar quina paraula van fer servir, en el 
passat, els habitants de Vilassar de Mar (Sant Joan de Vilassar) per identificar aquelles 
persones que emigraven a Amèrica i que uns anys després tornaven, generalment amb 
fortuna, al municipi. Aquest esforç de rastreig s’ha fet a partir del buidatge de tot un 
seguit d’obres escrites (i de manuscrits inèdits) però també basant-se en “diferents 
relats testimonials” recollits en “entrevistes de llarga durada” a persones descendents 
d’aquells personatges, nascuts o originaris de Vilassar de Mar. Més enllà d’aquesta tasca, 
a l’informe es recullen també quatre actes acadèmics fets pel CEV entre juny del 2013 i 
el mateix mes del 2015 i vinculats d’una o altra manera a recuperar alguna de les arestes 
en les relacions del municipi amb Amèrica. Quatre activitats que mostren que el Centre 
d’Estudis Vilassarencs té un particular interès en aquesta temàtica.

Després de llegir acuradament aquest Informe, la meva impressió és que el Centre 
d’Estudis Vilassarencs té tota la raó quan afirma (i cito literalment): “Que la denominació 
que s’utilitzava a la vila de Sant Joan de Vilassar per referir-se al fenomen dels vilassarencs 
nats a la vila que retornaven amb fortuna, després d’un perllongat període de residència 
a Ultramar, era la del terme/s “d’americà o d’americans” en la seva versió popular de 
l’americano, i els americanos. Que aquesta accepció és la que ha perdurat en la 
memòria i en l’imaginari del nostre poble” (p. 7).

Em sembla que el CEV demostra convincentment que la paraula que s’ha fet servir 
històricament (tant pels coetanis al fenomen com per les generacions successives) a 
Vilassar de Mar ha estat la d’americà o americano. Ara bé, aquesta entitat posa també de 
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relleu com la denominació d’indià o d’indiano, tot i ser més recent i secundària, ha estat 
igualment present en el municipi. Ha estat també present en els darrers quinze anys.

Entenc que la proposta del CEV passa per deixar de parlar d’”indians a Vilassar de Mar” i 
parlar d’”americans (o americanos) a Vilassar de Mar”; per deixar de parlar de “nissagues 
indianes” per parlar de “nissagues americanes” i per deixar de parlar de “llegats dels 
indians (econòmics, culturals…)” per parlar de “llegats dels americans o americanos 
(econòmics, culturals…)”. Entenc, però, que algunes de les afirmacions del CEV van 
més enllà d’una qüestió terminològica (americanos versus indianos) per convertir-se en 
una qüestió epistemològica. Trobo, de fet, que algunes de les expressions del susdit 
Informe negarien de forma més o menys explícita l’oportunitat de parlar de “nissagues 
americanes” o d’un “Vilassar dels americanos”. A la pàgina 8, per exemple, s’afirma: “No 
s’han documentat negocis basats en el tràfic d’esclaus i tampoc s’ha pogut documentar 
que cap gran fortuna local, d’aquestes característiques, tingui origen al nou món” (p. 8). 
Aquesta frase pot ser interpretada de diferents maneres; i una d’elles la converteix en 
una afirmació força qüestionable perquè parteix de la base d’identificar “l’acumulació de 
capital” dels americanos amb “el tràfic d’esclaus”, en una equació estranya.

Més endavant, a la pàgina 18, el CEV fa un esforç taxonòmic que descriu “quatre tipus 
de perfil dels que van emigrar a Amèrica”. I tot just després s’afirma: “Que en el cas de la 
classificació/tipologia sobre el fenomen descrit en el paràgraf anterior tingués consens 
suficient, que no el té [el subratllat és meu], tampoc podria ser aplicada a Vilassar de Mar, 
perquè a la nostra vila no va existir expatriats [sic] que retornaren amb grans fortunes 
d’origen indicat”. Vol dir això, potser, que només podem parlar d’americanos quan parlem 
de grans fortunes? Si fos així, jo veig una certa contradicció amb altres apartats de 
l’Informe. D’un informe que comença, per cert i com a cita d’autoritat, amb una afirmació 
de l’historiador Lluís Guardiola Prim: “L’estada dels vilassarencs i altra gent del Maresme 
a Amèrica produí un tipus molt curiós dintre els nostres estaments socials, “l’Americano”, 
aquesta denominació només s’aplicà a aquells que retornaren d’Ultramar amb diners 
i que posseïen interessos en aquells països” (tret de Sant Joan de Vilassar. Història i 
geografia de la comarca vilassanesa i del Maresme, 1955). El fet mateix que s’utilitzi 
una paraula per definir un fenomen (un perfil determinat, en aquest cas, exponent de 
l’emigració de retorn) ja és un senyal de què aquest fenomen concret va existir i no es pot 
negar. L’acumulació de cites utilitzades per sustentar l’afirmació de que la denominació 
històricament correcta era “americà” o “americano” (i no “indià” o “indiano”) apunta a la 
vitalitat del fenomen.

Vull tornar, per tant, a les dues preguntes que se m’han plantejat:

1. Podem parlar de la presència d’indians a Vilassar de Mar?

2. És Vilassar de Mar un municipi indià?
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A partir de l’Informe del CEV potser caldria reformular les preguntes per dir:

1. Podem parlar de la presència d’americanos a Vilassar de Mar?

2. És Vilassar de Mar un municipi americano?

Tenint en compte que un dels materials que m’ha facilitat el mateix Ajuntament és un llibre 
que porta per títol El Vilassar de Mar dels indians em sembla que un bon punt de partida 
podria ser una lectura acurada d’aquest llibre per intentar trobar-hi algunes possibles 
respostes.

ANÀLISI DE LA MONOGRAFIA EL VILASSAR DE MAR DELS INDIANS

Com deia abans, aquesta monografia escrita per les periodistes Tate Cabré i Mireia Olivé 
fou el resultat de la V Beca d’Investigació Ernest Lluch 2010. No ha estat pas ni el primer 
ni l’únic ni l’últim llibre escrit per aquestes periodistes (en societat o per separat) sobre 
temàtiques semblants, és a dir, sobre algun element concret relacionat amb els vincles 
històrics i culturals entre Catalunya i Cuba. Podem destacar, per exemple, un treball que 
va sortir a la llum mesos abans que ho fes el seu llibre sobre Vilassar de Mar, publicat 
en aquest cas per Cossetània Edicions i titulat Guia de rutes indianes de Catalunya, del 
qual són també autores totes dues periodistes.

D’altra banda, i tal com explica al seu web personal, la periodista Tate Cabré ha publicat en 
solitari alguns treballs més a partir d’aquest mateix interès a rescatar els vincles històrics 
entre Cuba i Catalunya [veure: http://www.tatecabre.com/?cat=12 ]; llibres com ara:

(2004) Catalunya a Cuba, un amor que fa història, Cossetània Edicions.

(2008) Cuba a Catalunya, el llegat dels indians, Cossetània Edicions.

(2015) El llegat indià a les comarques de Tarragona, editat per la Diputació de Tarragona 
en el marc de la seva col·lecció de Difusió Cultural).

Això vol dir que el llibre El Vilassar de Mar dels indians ha estat escrit per dues persones 
que demostren tenir un cert coneixement sobre el tema. Dues periodistes que en els 
darrers quinze anys han estat capaces de publicar diferents llibres, en editorials diferents 
però sobre temàtiques molt semblants a la que ens ocupa.

Malgrat això, la valoració que ha fet recentment el CEV d’aquesta monografia no és 
gaire positiva. Segons afirmen es tracta d’”un disbarat historiogràfic i un llibre fallit, i no 
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per les dades i el bolcat d’informacions [sic] fruits [sic] de les entrevistes fetes en què 
participaren i aportaren molta informació moltes persones, entre elles socis del CEV amb 
familiars amb passat americà, sinó per l’orientació que les periodistes li van donar a la 
redacció final. Afirmar que Vilassar és un poble indià, que existeix un patrimoni, un llegat 
indià, o l’existència de nissagues indianes, francament …” (p.13).

El llibre El Vilassar de Mar dels indians compta amb una breu presentació (signada per 
l’aleshores regidora de Cultura del municipi, Meritxell Vinaixa) i de dos apèndixs: el primer, 
que porta per títol “Qui és qui dels vilassarencs a Amèrica”, inclou breus referències 
biogràfiques sobre un total de 31 individus; i el segon és la suma de diferents “arbres 
genealògics dels indians vilassarencs”. La resta del llibre està dividit en un epígraf inicial 
dedicat a la contextualització del “fenomen dels indians a Catalunya” seguit d’un segon 
capítol (descrit com: “Els indians de Vilassar de Mar”) on es fa una presentació general sobre 
la relació dels vilassarencs amb el continent americà (i sobretot amb l’Amèrica hispana) des 
de principis del segle XIX. El tercer capítol (el qual em sembla central en l’arquitectura 
d’aquesta monografia) porta per títol “Indians vilassarencs: nissagues i personatges” i recull, 
tal com s’indica en el seu enunciat, informacions diverses sobre les diferents trajectòries 
vitals de fills i filles de Vilassar de Mar enriquits a diferents punts d’Amèrica i després 
retornats a Catalunya. L’epígraf següent intenta posar en relleu quins foren, per al municipi 
de Vilassar de Mar, els diversos llegats d’aquests individus tant en l’àmbit urbanístic com 
arquitectònic, econòmic, cultural o filantròpic. I a l’últim capítol del llibre es dóna informació 
de diferents personatges originaris de Vilassar de Mar que van marxar a Amèrica però que 
no en van tornar (i que no es poden considerar, per tant, americanos).

Les fonts emprades per totes dues autores per sustentar la seva recerca són de dos 
tipus: (1) d’una banda, fonts secundàries i de l’altra (i 2), fonts orals.

(1) Entre les fonts secundàries fetes servir per a la recerca hi ha tot un seguit de llibres, 
capítols de llibre i articles de revista que es relacionen al final de la monografia El Vilassar 
de Mar dels Indians (en l’apartat “Bibliografia”). En aquest punt cal fer tot un seguit de 
consideracions de caire crític: 

- Apareixen relacionats en el mateix conjunt llibres que tenen la funció de fonts 
primàries i que caldria considerar com a tals (per exemple, Francisco Bru, 1885; 
Francesc Costa i Oller, 1860; P. Madoz, 1850; Carlos Martí, 1927 o Pedro Seoane, 
1928) al costat de molts altres llibres als quals caldria considerar pròpiament fonts 
secundàries.

- Algun dels llibres que apareixen a la bibliografia no estan ben citats. Posaré 
només dos exemples:
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(a) la monografia de Joan Giménez i Blasco publicada l’any 2009 per Pagès 
Editors amb el títol De la vela al vapor. La marina catalana a través d’una família 
de Vilassar de Mar: Els Sust, apareix com si fos del 2004 amb el títol De la vela 
catalana al vapor i només recullen els cognoms de l’autor però no pas el seu nom.

(b) apareix citat un article de Jordi Maluquer de Motes titulat “La burguesía catalana 
y la esclavitud en Cuba. Política y producción”, com si hagués estat publicat en 
castellà per la Revista de la Biblioteca Nacional José Martí l’any 1968, en el 
seu número 67, 3a època. El cert és, però, que la numeració d’aquesta revista 
acadèmica de l’Havana no és correcta, sinó que l’any 1968 es van publicar els 
números 1, 2 i 3. I en cap d’aquests tres números hi ha cap article d’en Jordi 
Maluquer de Motes. Potser les autores s’han volgut referir a l’article d’aquest 
autor escrit en català titulat “La burgesia catalana i l’esclavitud colonial: modes de 
producció i pràctica política”, publicat a Recerques l’any 1974, núm. 3, pp. 83-136.

Tot i que no he fet una recerca exhaustiva de tots els llibres citats, la presència 
d’aquests dos greus errors em fa pensar que no ha estat una preocupació de les 
autores citar acuradament totes les referències bibliogràfiques com caldria fer en 
qualsevol estudi acadèmic rigorós.

- A banda de llibres, en el mateix apartat de “Bibliografia” s’inclouen referències 
que no són pròpiament bibliogràfiques. Hi ha, per exemple, alguna nota de premsa 
d’època (per exemple, La Vanguardia, 13.01.1925, sense donar la referència de la 
pàgina en concret) que s’hauria de citar d’una altra manera. El mateix passa amb 
una entrevista feta a una de les autores i publicada al Diari de Tarragona el 12 
d’octubre de 2003, que es col·loca al mateix nivell que una monografia acadèmica.

- Només un dels articles (de revista) citats en la bibliografia porta les pàgines d’inici 
i final del text en qüestió. És una norma universal en qualsevol treball acadèmic citar 
les pàgines tant dels articles com dels capítols de llibre (en llibres col·lectius) i a la 
bibliografia no hi surten les pàgines dels articles citats. Això passa, per exemple, a 
les quatre referències tretes de la revista Singladures, però també en els treballs 
publicats a altres revistes com ara els Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, 
Recerques, La Sénia, El Temps, Prohistoria o la Revista Historias de Mar.

- Tampoc trobem les pàgines d’inici o final dels capítols de llibre citats.

- A més a més i en general, trobem a faltar algunes dades en algunes de les 
referències de la bibliografia del llibre. I tampoc no hi ha una forma homogènia de 
citar: de vegades hi falten noms, de vegades hi falta alguna data, de vegades hi 
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surt el nom i de vegades només la inicial, de vegades surten dues dates en una 
mateixa referència,…

En un altre apartat, just després de la bibliografia, titulat “Articles no signats” surt una 
referència notarial, corresponent a un manual del notari J. Arús, conservat a l’Arxiu 
Comarcal del Maresme (i a una escriptura datada el 19 de setembre de 1881). Sembla 
força clar que estem davant d’un document d’arxiu i no pas d’un “article no signat”. Hem 
trobat també la referència a aquest document en tres notes a peu de plana diferents 
(les notes 6, 9 i 17 corresponents a les pàgines 26, 28 i 33, respectivament), tot i que 
no exactament de la mateixa manera. De fet, a les notes 9 i 17, i un cop transcrita la 
referència, s’afegeix literalment: “Recollit per Giménez i Blasco, Joan (2004) De la 
vela catalana al vapor. Lleida: Pagès Editors” [sic], la qual cosa fa pensar que aquest 
document no ha estat consultat directament per les autores, sinó que la informació els ha 
arribat indirectament tot llegint la monografia de Giménez. Malauradament, la cita no és 
completa perquè no han inclòs la pàgina del llibre on han trobat la referència.

Només he sabut trobar un document d’arxiu consultat directament per les autores (segons 
la referència que citen a la nota 3, p. 12); un document conservat a l’arxiu particular de 
Jaume Bachs Sitges. Aquesta absència de documents d’arxiu em fa pensar que la recerca 
que Tate Cabré i Mireia Olivé han dut a terme per a l’elaboració del llibre en qüestió no 
ha estat pas una recerca feta a partir de la consulta de documentació d’arxiu sinó, més 
aviat, a partir d’informació impresa (sigui en articles de revista o bé en llibres o capítols 
de llibre acadèmics), informació a la qual caldria afegir també les diverses informacions 
que han trobat a la xarxa (hi ha, com a mínim, deu referències al final de la bibliografia 
corresponent a deu llocs-web o blogs diferents).

(2) Cal afegir que totes dues autores van realitzar diferents entrevistes abans de publicar 
el llibre. Em sembla que aquest és un dels punts forts de la recerca feta: la història oral. 
Val a dir, però, que no queda clar quantes entrevistes van fer i a qui les van fer. A l’apartat 
“Arxius privats i entrevistes realitzades” hi apareixen dotze referències, algunes referides 
a persones concretes i d’altres a diferents famílies, en general. Ara bé, en les notes a 
peu de plana només apareixen referenciades cinc entrevistes concretes; cinc entrevistes 
la informació de les quals sembla que hagi servit per a la redacció d’algun apartat en 
concret del llibre. En diferents notes a peu de plana hi trobem: Jacint Mas (nota 16, 
p. 31 i nota 12, p. 51); Jordi Jubany Casanovas (nota 7, p. 44); Manuel Cuyàs i Gibert 
(nota 11, p. 49), Jaume Bachs i Sitges (nota 31, p. 63) i José María Pascual i Puig-Mir 
(nota 12, p. 110). Val a dir que tot i sortir en una nota a peu de plana, en Manuel Cuyàs i 
Gibert no apareix al llistat final d’”arxius privats i entrevistes realitzades”. Malauradament, 
no queda clar si només es van fer cinc entrevistes o se’n van fer més de cinc. Tampoc no 
queda prou clar si totes les entrevistes realitzades van aportar informació rellevant per a 
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la recerca, sigui perquè van permetre treure a la llum documentació conservada en cases 
particulars o bé pel contingut dels testimonis recollits.

Malgrat aquesta mancança remarcable, vull destacar, però, que aquesta és segurament la 
part més interessant de la recerca prèvia a la publicació del llibre. La resta de la recerca 
no sembla haver anat més enllà de recollir coses ja publicades (és a dir, que se sabien), 
sintetitzar-les i incorporar-les a un relat nou (el relat propi de les autores), concebut més 
com un producte de divulgació que no pas com el resultat d’una recerca científica.

El llibre signat per Cabré i Olivé té també altres mancances remarcables, que l’allunyen 
d’un treball acadèmic o científic rigorós. Totes dues autores no sempre han tingut, per 
exemple, la preocupació o la voluntat de citar la font de les seves afirmacions. D’aquesta 
manera hi ha paràgrafs sencers on es fan afirmacions sense que hi hagi cap nota a peu 
de plana que n’indiqui l’origen (sigui aquesta font un llibre, una notícia a la premsa, una 
entrevista o un document d’època). A més a més, hi ha una certa reiteració a l’hora de 
repetir algunes informacions que apareixen en diferents moments del llibre. D’un llibre 
que, cal recordar, no és especialment voluminós. Aquest últim fet provoca també que hi 
hagi una repetició literal d’algunes notes a peu de plana: per exemple, les notes 2, p. 41; 
20, p. 56; 23, p. 58; 25, p. 59 i 27, p. 61 diuen exactament el mateix, tot indicant l’ús d’un 
únic “relat” fet per altri i repetit en episodis diferents del llibre escrit per Cabré i Olivé.

Hi ha també, d’altra banda, afirmacions que sobten per la seva frivolitat. Només cal 
veure, per exemple, la nota 26 de la pàgina 59, on s’afirma literalment: “Seixanta mil 
pessetes, en relació amb els sous de capitans i altres paràmetres d’aquella època, serien 
actualment un milió d’euros, aproximadament”. Sobta també alguna afirmació com la que 
apareix a la pàgina 49 tot parlant d’Antoni Cuyàs: “Atret per les notícies que li arribaven 
d’Argentina, una república democràtica i pròspera que encaixava a la perfecció amb les 
seves conviccions liberals, el 23 de desembre de 1825 va salpar” cap al Riu de la Plata. 
Qualsevol que conegui mínimament la història política argentina entre 1808 i 1853 sap 
que és qualsevol cosa menys “democràtica” i “pròspera”. Hi ha també afirmacions que 
resulten, com a mínim, estranyes; com ara la identificació de l’historiador Manuel Moreno 
Fraginals com a “cubà-català” (nota 14, p. 15). I també hi ha nombrosos errors, els quals 
vull assenyalar malgrat que no sempre tinguin una relació directa amb el contingut del meu 
informe. Ho faig perquè em sembla que són indicatius d’una manera de fer (d’escriure) 
poc rigorosa. A la pàgina 25 es diu, per exemple, que Clotilde d’Abaria [sic] de Fortuny 
era “membre d’una família benestant barcelonina” tot i ser, en realitat, d’una família 
tortosina. A la pàgina 49 s’informa que Manuel Cuyàs va marxar des de Montevideo cap a 
Buenos Aires i es diu que, malgrat les dificultats, va poder aconseguir el seu objectiu tot 
arribant “al Río de la Plata” (sense tenir en compte que Montevideo també era i és Riu de 
la Plata). A la pàgina 53 es recull una curiosa llegenda: sense citar la font, es parla d’una 



27

amistançada del Pigat, de nom Lucía, que era “dona d’un virrei de Cuba” i que “el Pigat 
va raptar”. Val a dir que mai ha existit el títol de “virrei de Cuba” i menys en l’època en 
què va viure aquest capità de vaixell vilassarenc, anys en què ja no hi havia virreis en cap 
indret de l’imperi espanyol. Més endavant (pp. 90-92) es desenvolupa aquesta llegenda 
i es cita la font de totes dues autores: en aquest cas, en Cinto Mas. Aquí es parla, però, 
que Lucía (o Carmen Lucía Expósito) “era la dona d’un virrei o d’algú important de Madrid 
destinat a Cuba”. Pel que sembla, la llegenda va inspirar la construcció dels dos primers 
gegants de Vilassar de Mar no fa més de vint anys (la qual cosa demostra que això de 
la invenció de les tradicions de què parlava Eric J. Hobsbawm és tan cert com modern, 
i val també per allò que s’anomena “cultura popular”). Sóc de l’opinió que les llegendes 
s’han de viure com el que són, relats amb elements certs i d’altres inventats. I que la tasca 
de l’historiador hauria de ser destriar el gra de la palla per veure quina és la base real, 
històrica, de la llegenda i quina és la part inventada. No em sembla adient que segons 
quins llibres reprodueixin, sense més, llegendes tot fent-les passar per relats rigorosos 
del passat. Hom esperaria que els historiadors (en aquest cas, totes dues periodistes) 
l’haguessin contrastat amb altres fonts.

Més greu resulta, al meu entendre, l’afirmació que compara alguns americanos 
vilassarencs amb “el prototip de l’indià clàssic” del que diuen “que sovint provenia de les 
classes socials més pobres”. Aquesta comparació es fa per destacar que Joan Carrau 
i Ferrés, els germans Puig i Mir o Josep Casanovas i Pou, tots ells nascuts a Vilassar 
de Mar, “eren [al contrari] membres de famílies benestants” (p. 32). El llibre de César 
R. Yáñez Gallardo titulat Saltar con red va demostrar fa molts anys que, en general, els 
emigrants catalans a Amèrica provenien de sectors menestrals i formaven part de les 
classes mitjanes (amb una formació o un ofici adquirits prèviament al moment de la seva 
partida cap al Nou Món). Des d’aquest punt de vista, l’estudi de cas fet per Cabré i Olivé 
al voltant de Vilassar de Mar (i focalitzat en aquests personatges) no seria gens diferent 
del conjunt català. Dit d’una altra manera: pel que sabem dels americanos de Vilassar 
de Mar, aquests reflectien força bé el perfil dels americanos catalans del mateix periode.

Hi ha també un “apunt lingüístic” al llibre (pp. 19-20) que forma part del conjunt 
d’afirmacions no demostrades (o, directament, apriorismes) que hi trobem. Allà es diu 
que el canvi en la grafia d’alguns cognoms (de Verdaguer a Berdaguer; de Viada a Biada 
i de Negre a Negra, per exemple) es deu a canvis enregistrats a l’Amèrica on es parlava 
castellà. Com en molts altres punts o paràgrafs del llibre, no hi ha cap element que 
sustenti aquesta mera conjectura. Sabem per exemple que en el cas dels Biada la cosa 
no va ser, ni de bon tros, així. De fet, un familiar i soci de Miquel Biada Buñol i americano 
com ell, l’Onofre Viada Balanzó, va estar un temps a l’Havana i el seu cognom es va 
escriure sempre amb “V” mentre que el seu cosí el va escriure sempre amb “B”, tant a 
Catalunya com a Cuba.
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Per totes aquestes raons i al meu entendre, doncs, el llibre El Vilassar de Mar dels indians 
s’ha de llegir com un llibre divulgatiu, escrit en un to amè per dues periodistes les quals 
han intentat posar de relleu (i a l’abast d’un públic lector ampli) la presència i la figura dels 
indians (o americanos) a Vilassar de Mar, a més a més d’intentar rescatar quins són els 
llegats que aquests individus han pogut deixar a la localitat. Les mancances detectades des 
del punt de vista formal així com l’ús limitat de fonts documentals primàries en la recerca 
prèvia a l’elaboració del susdit llibre m’inciten a no considerar-lo com una monografia 
pròpiament acadèmica, fruit d’una recerca feta amb el rigor científic mínimament exigible. 
Ara bé, tot i les mancances que he assenyalat, aquest llibre em continua semblant un 
bon punt de partida per trobar respostes a les preguntes plantejades en la mesura que 
les seves autores van tenir la virtut de recollir i de plasmar diferents notícies i testimonis 
sobre els americanos de Vilassar de Mar.

Cal preguntar-se, en primer lloc, què entenen totes dues autores per “indià” i com utilitzen 
aquest terme. Caldria trobar la resposta tot repassant l’apartat del llibre anomenat “L’indià 
dins la classificació de personatges relacionats amb l’aventura americana” (pp. 16-19). 
Atès aquest títol, hom podria esperar una taxonomia clara que ajudés el lector a fer-se 
una clara composició del fenomen. Una taxonomia que l’ajudés a distingir els que van ser 
pròpiament americanos (“indians” segons les autores) dels que no ho van ser (perquè 
mai no van tornar d’Amèrica o perquè només hi anaven als ports americans en viatges 
amb mercaderies per tornar ràpidament a Europa). Doncs bé, trobo que aquest epígraf 
no només no ajuda, sinó que expressa certa confusió. Les dues autores afirmen d’entrada 
(p. 16) que “és necessari insistir en importants consideracions terminològiques per tal 
de distingir els indians de les altres categories de personatges que també participen 
en l’aventura americana, ja que genèricament o popularment se’ls sol anomenar a tots 
plegats de tres maneres: indians, indianos o americanos”. A partir dels meus coneixements 
i lectures del tema vull dir que això no és cert. No és cert que “a tots plegats” se’ls 
anomeni, indistintament, “indians, indianos o americanos”.

Per evitar problemes d’ordre terminològic el més aconsellable és partir de les definicions 
que donen els diferents diccionaris. Aquesta ha estat, també, una de les estratègies del 
CEV al seu Informe de Posicionament. 

Al Diccionari del Grup Enciclopèdia Catalana diu que “americà/ana” és: “Als Països 
Catalans i en altres països europeus, emigrat tornat d’Amèrica, especialment després 
d’haver-hi fet fortuna”

http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0007303.



29

Una definició, per cert, que té punts en comú amb les definicions que apareixen al 
diccionari de la Real Academia Española (en aquest cas, de la llengua castellana), on es 
defineix “americano” com: “indiano (que vuelve rico de América)” i “indiano” com “Dicho 
de una persona: Que vuelve rico de América”. Sembla força clar, doncs, que la definició 
d’americano només s’ha d’aplicar als emigrants retornats (especialment si s’han enriquit).

Al llibre El Vilassar de Mar dels indians Tate Cabré i Mireia Olivé afirmen, per la seva part: 
“Considerem americanos tots els qui integren aquesta nebulosa poc definida de nababs 
que van anar a fer fortuna a Amèrica i als seus fills, ja siguin indians o indians de segona 
generació, criolls, catalans d’Amèrica o criolls-catalans d’Amèrica”. Però afegeixen, a 
continuació: “A més d’analitzar aquestes categories, en aquest apartat també esmentarem 
d’altres oficis ultramarins que hi estan relacionats […] els navegants-mariners, capitans 
i pilots-, els comerciants, els funcionaris públics civils o militars i els religiosos” (pp. 16-
17). Em sembla que bona part dels problemes del llibre rauen en aquest punt. És a 
dir, en la voluntat de barrejar sota un mateix concepte realitats que són força diferents. 
D’aquesta manera de fer tan qüestionable es deriva que facin entrar en la categoría 
d’americano persones que mai no van viure a Amèrica i que, en cap cas, van formar part 
de cap flux migratori d’anada i tornada. Es barregen, per tant, individus que responen 
clarament al perfil dels americanos amb altres que responen a altres perfils. Hi entren, per 
exemple, vilassarencs que van emigrar a Amèrica i van optar per quedar-s’hi (tot originant 
nissagues pròpiament americanes) i, el que és pitjor, homes de mar (naviliers, capitans, 
pilots…) que van visitar freqüentment diversos ports americans però sempre en viatges 
d’anada i tornada. El resultat d’aquesta indefinició (o manca de definició o definició sui 
generis) és que al llibre es barregen contínuament naviliers, capitans i pilots, emigrants 
catalans morts a Amèrica i americanos retornats a Catalunya, en un totum revolutum de 
difícil enteniment.

No és estrany, doncs, que un personatge que no es pot considerar indiano o americano 
en cap cas (em refereixo al navilier Nicolau Mir i Julià) aparegui com a tal en diferents 
apartats del llibre. Hi ha fins i tot un canvi de criteri de les autores, fet segurament 
sobre la marxa (de la redacció del llibre): a la pàgina 30 es diu “Si bé al primer capítol 
descartàvem com a indians els naviliers, hem fet alguna excepció amb figures com la 
de Nicolau Mir”. Aquest canvi de criteri s’ha fet sense justificar, però, les raons d’una 
excepció que em sembla força arbitrària. A continuació, Cabré i Olivé fan extensiva també 
aquesta “excepcionalitat” a la figura d’en Pere Mas i Roig, el Pigat, un capità de vaixell 
que tampoc no pot ser considerat, en cap cas, americano, ja  que no va viure-hi a Amèrica 
ni hi va poder fer fortuna (les seves relacions amb Amèrica no van anar més enllà del 
comerç de mercaderies i sobretot del tràfic d’esclaus).



30
INFORME SOBRE LA PRESÈNCIA D’INDIANS (O ‘AMERICANOS’) A VILASSAR DE MAR

De forma coherent, no hi ha al llibre un llistat que reculli nominalment els americanos 
de Vilassar de Mar (i només els americanos). Aquests apareixen, això sí, en l’Apèndix 1 
titulat “Qui és qui dels vilassarencs a Amèrica”. Val a dir, però, que aquest conjunt de 
“vilassarencs a Amèrica” és força ambigu. Recull, pel que he pogut veure, tot un seguit 
de persones vinculades directament amb el municipi de Vilassar de Mar i també, d’una 
manera o una altra, amb l’hemisferi americà. La meva lectura d’aquest apèndix és que 
recull individus que responen a tres perfils diferents: (1) naviliers, capitans i pilots (és a 
dir, en general, homes de mar) molts dels quals van fer sovint viatges en diferents vaixells 
mercants entre Catalunya i Amèrica; (2) vilassarencs que van emigrar a Amèrica i que allà 
van morir; i (3) vilassarencs que van marxar a Amèrica, que allà hi van fer fortuna i que 
després van tornar a Catalunya. Des del meu punt de vista, només a aquells que responen 
a aquest darrer perfil se’ls hauria de considerar pròpiament americanos (o, seguint la 
terminologia del llibre, “indians”). I en cap cas s’haurien de considerar americanos els que 
responen als dos primers perfils.

Voldria fer, però, dos apunts o matisacions. Tenint en compte que la figura dels americanos 
ens parla d’un determinat tipus de migrant (el que ha marxat i després retorna), em sembla 
que podríem incorporar dintre del conjunt dels indians dos altres perfils que si bé no 
responen exactament  a aquest tipus de trajectòria vital hi estan força a prop: (1) els fills 
o néts, descendents d’emigrants, que tot i haver nascut a Amèrica, van decidir tornar a 
la terra dels seus pares/mares o avis/àvies, amb part de la seva fortuna o amb tota; i (2) 
aquells criolls americans que, en un moment determinat, van decidir deixar la seva terra 
nadiua per emigrar i venir a Catalunya, també amb part de la seva fortuna o amb tota. 
Suggereixo, doncs, que a l’hora d’analitzar el fenomen de l’emigració de retorn de terres 
americanes (i els seus diferents llegats) es tinguin en compte també aquells individus que 
puguin respondre a qualsevol d’aquests dos perfils. Per als seus coetanis, no hi ha cap 
dubte que tots tres perfils responien a un únic arquetip, el de l’americano del qual parlava, 
per exemple, en Lluís Guardiola Prim.

Dit això, i tot fent servir la informació que Tate Cabré i Mireia Olivé van recollir en el seu 
llibre El Vilassar de Mar dels indians i van sistematitzar al seu Apèndix 1,  em sembla que 
dels 31 individus que s’hi relacionen només 14 serien pròpiament americanos. Em 
refereixo a Jaume Berdaguer i Ferrés; els germans Joan i Pau Carrau i Ferrés; 
Bartomeu Casanovas i Carrau; Antoni Cuyàs i Sempere; Jaume Garcia i Bosch; 
Baltasar Guañagens i Duffar; Eugeni Guañabens i Espiell; Joan Monjo i Pons; 
Eduard Ferrés i Viada i els seus cunyats, els germans Jaume i Miquel Puig Mir; 
Josep Pujol Mascaró i Pere Sitges Bassa. Potser caldria afegir-ne dos individus més, 
també del mateix llistat, i en parlaríem de 16: en Josep Casanovas i Pou (perquè tot i 
que ell va néixer i morir a l’Amèrica del Sud, va invertir part de la seva fortuna a Vilassar 
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de Mar, on sembla que van morir la seva vídua i les seves filles) i també el cubà José 
Antonio Zulueta Fernández, resident a Barcelona però estiuejant a Vilassar de Mar.

Val a dir, però, que malgrat mostri una trajectòria vital força interessant (les autores parlen 
de “personatge de llegenda”), la incorporació de l’Antoni Cuyàs i Sempere té un punt 
quelcom problemàtic. Bàsicament, pel fet que amb les informacions que les mateixes 
dues autores assenyalen la seva vinculació amb Vilassar de Mar és força marginal: nascut 
a Mataró i resident al Riu de la Plata durant bona part de la seva vida, sabem que, un 
cop retornat a Catalunya, es va casar amb 86 anys i en segones núpcies amb una filla de 
Vilassar de Mar (Maria Sagarra Puig) i que va morir només dos anys després. Ara bé, em 
sembla que té sentit incloure aquest personatge en la nòmina d’americanos de Vilassar 
de Mar en la mesura que bona part del seu llegat al municipi va anar a parar als nebots 
de la seva segona esposa, fills també de la localitat. El fet que Cuyàs hagués nascut a 
Mataró (i no pas a Vilassar de Mar), com ara també Eugeni Guañabens (o que Joan Monjo 
hagués vist la llum per primera vegada a l’illa de Menorca), em sembla un fet secundari si 
el que ens interessa és analitzar l’impacte del retorn d’aquests  personatges després del 
seu periple americà. 

Tot llegint, però, el llibre, trobem informacions relatives a les trajectòries vitals d’un altre 
vilassarenc que respon al perfil de l’americano (encara que no està referenciat a l’apèndix 
1). Em refereixo a Josep Sitges i Bassa, germà del primer propietari de Can Bassa. 
Pel que diuen Cabré i Olivé, aquest darrer no va tenir la sort del seu germà i va ser dels 
qui “van perdre la maleta a l’estret”. Tot i això, fora un veritable error limitar el fenomen 
de l’emigració de retorn des d’Amèrica només a l’estudi d’aquells que es van enriquir. 
Entendre la complexitat del fenomen obliga també a tenir la trajectòria vital de tots aquells 
que no van aconseguir fer les Amèriques i, entre aquests, especialment aquells que van 
tornar a Vilassar de Mar després d’haver viscut al Nou Món durant alguns anys.

En resum, llegint amb el màxim de cura i de detall el llibre El Vilassar de Mar dels indians 
podem dir que hi ha, almenys, 17 personatges vinculats directament, d’una 
manera o l’altra, a Vilassar de Mar que responen indubtablement al perfil dels 
americanos. En cap cas la maduresa vital d’aquests personatges es va produir abans 
de l’any 1840, de manera que podem acotar, també, el marc cronològic del fenomen 
que estem analitzant. Podem afirmar, aleshores, que, en el cas de Vilassar de Mar, el 
fenomen dels americanos és posterior als anys 1840 del segle XIX.

A aquestes alçades de l’anàlisi del llibre voldria fer, però, un parell d’apreciacions:

(1) Tots aquests 17 individus assenyalats són homes (encara que, en força casos, Cabré 
i Olivé ens parlen al llibre també de les seves dones i dels seus fills i filles). Malgrat tingui 
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sentit destacar aquests 17 homes (en la mesura que tots actuaren com a paterfamilias), 
cal entendre que el fenomen que estem analitzant implica, com a mínim, a les seves 
famílies. I que la història que estem intentant reconstruir va molt més enllà de les seves 
17 històries de vida particulars per implicar-ne també als seus familiars més directes 
(sigui quina sigui la relació d’aquests familiars amb Amèrica). Un cas clar és el de la mare 
dels germans Joan, Pere, Jaume i Miquel Puig Mir, na Maria Mir Borotau, per exemple: va 
heretar grans quantitats de terres i de diners a l’Equador (on van morir dos dels seus fills) 
sense haver-hi anat mai.

(2) Aquest nombre de 17 individus (o famílies) dels quals Cabré i Olivé ens aporten 
nombroses dades s’ha de veure, sempre, com el nombre mínim d’americanos vinculats a 
Vilassar de Mar. És posible que siguin més. Només ho sabrem en el moment que algun 
investigador (o grup d’investigadors) es decideixi(n) a completar aquest puzle i a afegir-
ne més peces. Sobre això, tornaré més endavant.

Per tant, a falta de fer una recerca més aprofundida sobre el fenomen, i partint només de 
les dades recollides en llibre escrit per Cabré i Olivé, la resposta a la primera de les dues 
preguntes plantejades (és a dir: Podem parlar de la presència d’americanos a Vilassar de 
Mar?) hauria de ser una resposta indubtablement positiva. Sí que podem parlar de la 
presència d’americanos a Vilassar de Mar.

ÉS VILASSAR DE MAR UN MUNICIPI INDIÀ?

Fins on jo conec, no hi ha una definició clara del que és (o no és) un municipi indià o 
americano. És a dir, una definició sobre què és el que fa diferent un municipi definit com a 
indià (o americano) d’un altre que no ho sigui. Entenc, però, que la pregunta expressa la 
voluntat de saber si té algun sentit des del punt de vista del rigor i de la recerca històrics 
afirmar que la petjada dels americanos a Vilassar de Mar ha estat i és prou important com 
per destacar-la com a fet propi i característic del municipi.

Com ja vaig apuntar a l’inici del meu informe (i ara vull tornar a insistir), una resposta 
acurada a aquesta pregunta requereix una recerca a partir de fonts primàries que va més 
enllà del que aquest informe pot fer. En tot cas, i a partir del que s’ha publicat, la meva 
resposta a aquesta qüestió seria doble:

1. Sí. Té sentit afirmar que Vilassar de Mar és un municipi americano.

2. Ara bé, segons l’estat actual de la recerca (i això podria variar en un futur més o menys 
pròxim, en funció dels nous avenços en la recerca local), la presència dels americanos 
a Vilassar de Mar mai no va ser tan rellevant (ni des del punt de vista quantitatiu ni 
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qualitatiu) com en altres municipis de la costa catalana (i poso a tall d’exemple Altafulla, 
Torredembarra, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, Lloret de Mar, Sant Feliu de 
Guíxols o Begur).

Val a dir que un dels objectius del projecte presentat per Tate Cabré i Mireia Olivé al V 
Beca d’investigació i recerca local Ernest Lluch de Vilassar de Mar 2010 va ser “proposar 
instruments de difusió cultural del llegat” dels indians a Vilassar de Mar. Tenint en compte 
l’estructura del llibre El Vilassar de Mar dels indians, entenc que aquest objectiu s’ha 
plasmat en el seu capítol quatre, que porta per títol precisament “El llegat dels indians 
vilassarencs”. Tot i que en aquest capítol (com en tot el llibre) hi ha dades força interessants 
sobre aquest aspecte, la meva impressió és que caldria refer-lo completament i, en tot 
cas, si l’Ajuntament de Vilassar de Mar es planteja polítiques per difondre el llegat dels 
americanos al municipi, caldria destriar el gra de la palla. Per no allargar-me gaire, faré 
algunes suggerències:

1. Sobre el llegat arquitectònic i urbanístic: tenint en compte aquesta definició tan sui 
generis de la figura i del perfil dels americanos que han fet servir Cabré i Olivé en el 
seu estudi, s’aprecia que això té conseqüències directes en aquest capítol en la mesura 
que inclou, per exemple, determinades finques i construccions (algunes enderrocades, 
d’altres no) que en cap cas es poden considerar que formen part d’un llegat vinculat 
pròpiament a l’emigració de retorn. 

· Can Bisa: per la pròpia informació del llibre Francesc Bisa i Arnau era “membre d’una 
antiga nissaga marinera i mercant”, però no es dóna cap dada que justifiqui l’afirmació de 
les autores que era un “indià cubà”. 

· Ca la Droga: no pot ser considerada llegat dels americanos perquè el seu promotor, 
Nicolau Mir i Julià, era un navilier, no pas un emigrant retornat d’Amèrica.

· Can Ferrés Puig: no donen dades que permetin incloure aquestes tres cases modernistes 
com a llegat dels americanos de Vilassar de Mar. El fet que l’arquitecte sigui fill i nebot 
d’americanos tampoc no em sembla suficient argument.

· Can Pau Jover: no he estat capaç de trobar en el llibre cap informació que permeti 
assegurar que Pau Jover es va enriquir a Amèrica abans de tornar a Vilassar. O que els 
cabals que li van permetre aixecar la finca venien d’Amèrica.

· El Casal de Curació: em sembla també qüestionable que tingui sentit incloure aquesta 
entitat benéfica com a “llegat filantròpic” dels americanos de Vilassar de Mar. Pel que 
diuen Cabré i Olivé, aquesta entitat va néixer com a iniciativa d’un industrial cotoner 
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(Lluís Jover) i de la seva esposa (Maria Vidal). I en tot cas, d’Amèrica van venir uns cabals 
que van ajudar al costat dels capitals locals per a la seva fundació (però només recullen 
dades d’una única donació feta des de Montevideo per la família Carrau, que no arriba al 
3 per 100 de la recaptació inicial). 

· L’edifici neoclàssic de l’antiga Escola de Nàutica: em sembla com a mínim dubtós 
incloure aquest edifici en el catàleg. Sota el meu punt de vista, caldria fer una reflexió 
més aprofundida. Certament, el promotor de l’Escola, el menorquí Joan Monjo i Pons, 
va viure cinc anys a Manzanillo (Cuba) abans d’instalar-se a Vilassar. Cal preguntar-se, 
però, si aquesta Escola de Nàutica es directament un llegat americà o és un projecte 
desenvolupat al marge de la seva estada a Amèrica. I també caldria veure quins capitals 
van finançar l’escola i la construcció de l’edifici. És un tema sobre el qual caldria pensar-hi 
una mica més.

· Cal Pigat: segons com es miri, aquesta finca no s’hauria de considerar com el llegat 
d’un americano vilassarenc en un sentit estricte. I és que el seu promotor va ser capità 
de vaixell; i les seves estades als ports americans (i africans) foren fugaces. Ara bé, atesa 
la documentada participació del seu promotor en el tràfic d’esclaus (especialment, en un 
moment en què aquesta activitat ja era il·legal), voldria compartir ara algunes reflexions.

Sóc conscient que la qüestió del tràfic d’esclaus genera certs temors a casa nostra, però 
em sembla que ja és hora que Catalunya (i el conjunt d’Espanya) abordi (tal com ja s’ha 
fet en altres països com Anglaterra, França i Holanda) un estudi rigorós i desacomplexat 
sobre quina va ser la participació (de Vilassar, de Catalunya i d’Espanya) en el tràfic 
d’esclaus. I cal també que després d’haver fet una recerca de qualitat sobre aquesta 
matèria es faci una tasca didàctica de divulgació a diferents nivells que no amagui sota 
les catifes una realitat innegable, present també al municipi de Vilassar de Mar. En 
això, totes les administracions tenen la seva responsabilitat. I els ajuntaments tenen la 
responsabilitat en l’àmbit local. Per tant, tot i que el capità vilassarenc Pere Mas i Roig 
(1819-1866) no pot considerar-se pròpiament un americano, no hi ha cap mena de dubte 
que la seva participació en el tràfic d’esclaus atlántic (fornint de ma d’obra l’economia 
cubana quan més ho necessitava, encara que ja era una activitat completament il·legal) 
no s’entén sense aquest horitzó americà que va fer que molts catalans provessin de fer 
les Amèriques. I alguns ho aconseguissin. A l’hora de recordar aquestes vinculacions de 
tot tipus amb Amèrica (a partir, sobretot, del llegat dels americanos) cal abordar també 
aquesta altra història: la cara oculta de l’Atlàntic.

Em sembla que des de l’àmbit local de Vilassar de Mar caldria fer una reflexió sobre si és 
adient que el gegant que representa el municipi, el Pigat, s’hagi fet en record d’algú que 
va tenir un paper destacat en el tràfic il·legal d’esclaus a mitjan segle XIX (és a dir, si no 
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hi ha altres personatges dels quals sentir-se més orgullosos perquè la colla de gegants 
de la localitat els trobi font d’inspiració).

UNA REFLEXIÓ FINAL

Comptem amb una nòmina cada cop més àmplia d’historiadors i d’estudiosos de la vida 
local a diferents municipis de la costa catalana, els quals han estat capaç de documentar 
la important presència (i els no menys importants llegats) dels molts catalans que van 
fer fortuna a Amèrica i que després van tornar a Catalunya (els cèlebres americanos). 
Un dels estudiosos pioners va ser l’Albert Virella i Bloda (1915-2000) amb el seu llibre 
L’aventura ultramarina de la gent de Vilanova i la nissaga dels Samà, publicat l’any 1990, 
sobre la seva vila natal, Vilanova i la Geltrú. També al Garraf, la tasca de l’erudit local 
David Jou Andreu va donar els seus primers resultats amb la publicació, quatre anys més 
tard, del llibre Els sitgetans a Amèrica i Diccionari d’Americanos, on es recull un ampli 
llistat de fills de la Bella Subur que van tornar a Catalunya després d’haver emigrat al Nou 
Món. Dos anys abans, l’any 1992, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols havia publicat 
un llibre escrit per l’historiador xilè César R. Yáñez titulat Sortir de casa per anar a casa. 
Comerç, navegació i estratègies familiars en l’emigració de Sant Feliu de Guíxols a 
Amèrica en el segle XIX, llibre que tenia per objecte d’estudi les relacions amb Amèrica 
dels habitants d’aquest municipi del Baix Empordà, molts dels quals també van emigrar al 
Nou Món i després van retornar. Uns anys més tard, el 1999, qui fou arxiver de Begur, en 
Lluís Costa, va publicar un altre llibre titulat, en aquest cas, L’illa dels somnis, el subtítol 
del qual descriu força bé el seu contingut: L’emigració de Begur a Cuba al segle XIX.

Són quatre exemples relatius a quatre municipis diferents del litoral català, -els quals, tal 
com passa amb Vilassar de Mar, van tenir una innegable relació económica i migratòria 
amb Amèrica durant el segle XIX-, que han generat quatre recerques de qualitat sobre 
aquesta qüestió. Ara bé, no són pas els únics. En moltes altres localitats catalanes s’han 
fet i es segueixen fent recerques sobre aquest fenomen.

A Torredembarra, per exemple, l’arxivera de la localitat, Núria Canyelles, porta un recull 
dels americanos del seu municipi que l’ha permès identificar un mínim de 30 individus 
emigrats i retornats (amb noms i cognoms i dades biogràfiques). Comptem a més amb 
diferents biografies publicades sobre algun d’aquests 30 americanos (és el cas de Joan 
Güell i de Jaume Badia, per exemple). En el cas de la veïna Altafulla comptem amb l’article 
del doctor Salvador-J. Rovira Gómez titulat: “Els indians d’Altafulla, 1760-1833”, publicat 
l’any 1996. Un títol semblant té l’aportació que va publicar Joan Domènech sobre “Els 
indians de Lloret de Mar” a L’Avenç, l’any 1993. Diferents treballs, per cert, del lloretenc 
Agustí M. Vilà i Galí han fet també recerca en aquesta línia (penso, per exemple, en Pilots, 
carrilaires i tapers. Els Pujol de Lloret i els Gumà de Vilanova). I sobre Tossa de Mar 
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comptem amb el llibre de David Moré Aguirre titulat Cas Fuster: la família Martí a través 
dels seus documents (editat l’any 2000) i les moltes informacions contingudes al llibre 
de Mario Zucchitello De la Mediterrània a l’Atlàntic: comerç i navegació a Tossa (1759-
1814), editat el 2004.

Com a la Selva, l’Empordà i el Camp de Tarragona, també a la comarca del Maresme hi 
ha hagut una certa producció bibliogràfica sobre aquesta matèria. A Mataró, per exemple, 
la biografia que va publicar el 2007 en Manuel Cusachs Corredor sobre la persona de 
Miquel Biada Bunyol és una mostra de com ha avançat el nostre coneixement sobre 
la trajectòria d’alguns americanos il·lustres de la comarca. Altres autors de Mataró, 
com ara Joaquim Llovet, han publicat també diferents llibres (Cartes a Veracruz, Alsina 
March i Cona, Els viatges del capità Moreu,…) on s’aprecien els forts vincles mercantils 
i migratoris entre Amèrica i el Maresme a finals del segle XVIII i sobretot a la primera 
meitat del segle XIX. De forma semblant, en Zenon de Pol Alguer s’ha interessat pels 
vincles entre Arenys de Mar i Amèrica (fruit del qual han resultat llibres com ara Los Baralt 
y su linaje en América i sobretot Arenyencs a Amèrica). No cal insistir gaire, però, en 
l’interès que ha despertat un altre arenyenc ilustre, l’americano enriquit a l’Havana i Nova 
York, en Josep Xifré Casas, objecte de diferents estudis de caire biogràfic fins a temps 
recents: el jove investigador mallorquí Marc Previ, per exemple, va presentar l’any 2012 
una tesina al Màster Avançat en Història de l’Art de la UB titulada El llinatge dels Xifré i la 
seva contribució social i cultural (1777-1920), disponible en línia: http://diposit.ub.edu/
dspace/handle/2445/33682

No és la meva intenció fer ara i aquí un repàs bibliogràfic de tota la producció historiogràfica 
que en l`àmbit local i des de poblacions diferents del litoral català ha documentat les 
intenses relacions (mercantils, econòmiques, però també migratòries) entre Catalunya 
i Amèrica, sobretot durant el segle XIX. El que pretenc, però i per acabar, és posar de 
relleu que només estudis com aquests, malgrat les seves diferències formals i de fons, 
serviran per conèixer millor el cas de Vilassar de Mar.

El llibre de Tate Cabré i Mireia Olivé ha estat un primer i significatiu pas en l’estudi i 
el coneixement del fenomen de l’emigració de retorn des d’Amèrica i el seu impacte 
al municipi. Cal, però, aprofundir encara més en la recerca per donar noves passes. I 
també per poder donar una resposta més acurada a interrogants com els que s’han 
plantejat (i a d’altres preguntes semblants). Però el que cal, per sobre de tot, és fer 
recerca amb fonts documentals primàries (sigui en arxius públics com també privats) per 
avaluar la major o menor importància d’un fenomen que existí, sense cap mena de dubte. 
Només amb la col·laboració de tots (d’institucions com l’Ajuntament de Vilassar de Mar, 
d’associacions com el Centre d’Estudis Vilassarencs, de fundacions com la Fundació 
Ernest Lluch i també dels investigadors, a títol particular, tant joves com no tan joves) 
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podrem trobar, amb rigor, les respostes adequades a preguntes com les que ha intentat 
respondre aquest informe. Potser és el moment que Vilassar de Mar es plantegi tenir un 
estudi aprofundit (de l’estil dels que hi ha per altres municipis com Begur, Sant Feliu de 
Guíxols, Sitges o Vilanova i la Geltrú) sobre l’abast (i també sobre les limitacions) de les 
pregones relacions històriques del municipi i els seus habitants amb l’hemisferi americà. I 
que, en el marc d’aquest estudi, s’analitzi el pes de l’emigració de retorn i els llegats dels 
americanos.

Sabadell, 20 de juliol de 2016
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A l’Arxiu Municipal de Vilassar de Mar es conserva un interessant fons privat patrimonial 
procedent de l’antiquíssim mas de can Carbonell, del veïnat del Sant Crist de Cabrils. 
Aquesta masia està situada al vessant sud de la muntanya de Montcabrer, en un petit 
nucli conformat pels masos de ca l’Amat, can Vives, can Carbonell i la desdibuixada 
masia de can Saura (coneguda també com can Fuió).1 El conjunt està presidit per la torre 
quadrada de defensa de ca l’Amat, i al bell mig de les quatre cases hi trobem la capella 
preromànica de Sant Cristòfol, una petita joia de l’art medieval de la nostra comarca, tot 
formant el que es podria anomenar com protosagrera. Dins del veïnat del Sant Crist, però 
molt més allunyades de la capella, també s’hi inclouen, des d’antic, les masies de can Veïl 
(també amb torre de defensa quadrada), can Roldós i can Casals2 (coneguda també com 
a can Tosca), masia situada a ponent de la riera de Cabrils.

1. SERRANO MÉNDEZ, Alexis. L’Abans: Vilassar de Mar, recull gràfic 1852-1965. El Papiol: Efadós, 2007, p. 340.
2. BAS MACIÀ, Damià. Galeria de penja-ases: Motius dels vilassarencs de Mar. Vilassar de Mar: l’autor, 2003, p. 218.
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Un possible motiu que explicaria per què quatre masos del veïnat del Sant Crist estan 
tots agrupats al voltant de la capella de Sant Cristòfol, seria que aquests formessin una 
protosagrera. Si bé el cas del veïnat del Sant Crist no ha estat prou estudiat, cal indicar 
que les sagreres eren el terreny sagrat, és a dir, posat sota la protecció i immunitat 
eclesiàstica, que envoltava les esglésies consagrades. Aquest espai comprenia el temple, 
el cementiri i un terreny de trenta passes al voltant, que era delimitat pel bisbe en el 
moment de la consagració de l’església. En ser un espai protegit, sota pena d’excomunió 
contra els qui el profanaven, les sagreres esdevingueren un lloc de refugi contra els 
pillatges dels senyors feudals. Malgrat que aquesta capella de Cabrils no disposi de 
cementiri conegut (no s’ha excavat exhaustivament la zona) ni disposi tampoc d’acta de 
consagració per algun bisbe, la disposició de les cases dins de les trenta passes ens 
indica que el nucli poblacional està edificat com moltes sagreres altmedievals.

El nucli s’hauria creat com una incipient sagrera que no s’arribà a desenvolupar mai, a 
diferència d’altres que evolucionaren fins a esdevenir parròquies i crearen poblacions 
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més extenses al seu redós. El dinamisme demogràfic i sociopolític de les comunitats és el 
que implicà el creixement o no dels diversos nuclis poblacionals que hi havia al Maresme 
a l’edat mitjana.3 Podem destacar que potser gràcies al fet del seu no-creixement estaríem 
davant d’una incipient sagrera en molt bon estat de conservació, ja que l’edificació del 
conjunt urbà s’ha mantingut inalterada almenys des del segle XVII.

La capella de Sant Cristòfol és una de les construccions més antigues que es conserven 
dempeus a la nostra rodalia, ja que està documentada des de l’any 1037.4 Fou restaurada, 
sense fer-hi gaires intervencions, l’any 1953, tot retornant-li l’aspecte que devia tenir a 
l’edat mitjana. Les masies que l’envolten, pel que fa a l’aspecte arquitectònic, es poden 
datar cap als segles XVI o XVII, però això no vol dir que no tinguin un origen anterior, origen 
medieval que ens és confirmat per la documentació familiar que s’ha pogut conservar. 
Com sabem, les masies catalanes són edificis que van evolucionant amb el pas dels 
segles, estan en contínua transformació i s’adapten als usos i als gustos estilístics de les 
èpoques, i per això l’aspecte actual no impossibilita que tinguin un origen molt més antic.

El fons documental que descriurem entrà com a donació de la família Carbonell a principis 
dels anys vuitanta del segle passat a l’incipient Museu Municipal, que era gestionat de 
manera totalment desinteressada i amateur per convilatans com ara Damià Bas, Vicenç 
Casanovas o Agustí Martín, entre d’altres, i que estava ubicat en l’edifici del carrer Sant 
Jaume cantonada amb el carrer de Cuba, on hi hagué també la seu de Correus i la Creu 
Roja. Aquests vilassarencs feren una gran tasca de salvament de patrimoni local. Lluís 
Beulas ens explica que va ser ell mateix qui, per amistat amb la família Carbonell, en 
suggerí la donació al museu municipal després de veure el fons guardat dins d’un bagul 
a les golfes de la casa. Posteriorment, aquest fons quedà integrat al Museu de la Marina, 
situat a l’edifici de la Sènia del Rellotge, i l’any 2011 passà a l’Arxiu Municipal, que és qui 
el custodia en l’actualitat.

Pel març de 1995 el Museu de la Marina signà un conveni amb l’Escola Superior de 
Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya per tal que es fessin càrrec 
de la restauració de tot el fons, amb especial incidència sobre els pergamins que el 
conformen. Això ha permès que el fons es conservi en unes condicions òptimes i ha 
facilitat que durant els anys 2012, 2013 i 2014 s’hagi pogut digitalitzar tota la col·lecció 
de pergamins, dels quals se n’han fet regestos. Aquests regestos (resums dels continguts 
dels pergamins) han estat a càrrec de la historiadora Núria Téllez i Rodero, que hi ha 
treballat durant aquests tres anys.

3. BENITO MONCLÚS, Pere. Les parròquies del Maresme a la baixa edat mitjana: Una aproximació des de les visites pastorals 
(1305-1447). Mataró: Caixa d’Estalvis Laietana, 1992, p. 64..
4. RIBAS BERTRAN, Marià FERRER CLARIANA, Lluís. La capella preromànica de Sant Cristòfor de Cabrils. Mataró: Obra de 
Sant Francesc, 1960, p. 18.
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El fons està compost per un total de vuitanta pergamins que contenen un total de noranta-
quatre documents, la majoria sencers (encara que hi ha alguns fragments), que abasten 
una cronologia que va de l’any 1190 (NR 653) al 1609 (NR 121). També hi ha un total de 
tretze llibres i tres quadernets. Així mateix, el fons conté alguns documents solts en paper 
dels segles XVII, XVIII i XIX.

La cronologia dels documents s’estén, per tant, al llarg de set segles d’història de la 
nissaga Carbonell. El pergamí NR 653, que és el que té una datació més antiga, en 
realitat és una còpia o trasllat de l’any 1301 fet pel notari Pere Arnau de dos documents 
més antics signats el 1190 i el 1211, que serien per tant els documents més antics del 
fons. 

Així doncs, en resum, en tot el fons tenim: un document del segle XII, disset documents 
del segle XIII, divuit documents més del segle XIV, només set del segle XV, del segle XVI 
quaranta-dos documents, del XVII cinc documents més i encara tres pergamins sense 
datar.

Si classifiquem els documents per tipologies, tindríem un total de nou donacions, dotze 
testaments, dotze rebuts per dot, dotze compravendes, quinze establiments, vint rebuts, 
dotze censals (o documents relacionats amb préstecs) i una renúncia. Tota aquesta 
documentació permetria fer un bon treball històric sobre la família.

Els genealogistes tenen dificultats per poder seguir els arbres familiars amb anterioritat 
al segle XVI. Els registres parroquials s’inicien en aquesta època (arran del Concili de 
Trento), i, per tant, trobar documentació anterior abundant que ens ajudi a seguir la línia 
successòria d’una família és dificultós. Així, un fons patrimonial va molt bé per poder 
retrocedir en la investigació genealògica. En el cas que ens ocupa, ens faltarien més 
testaments que ens indiquessin filiacions i no tenim cap capítol matrimonial, només tenim 
els rebuts d’haver pagat dots, que també aniria bé per completar les branques femenines. 
A més a més, s’ha conservat poca documentació del segle XV.

Així, hem pogut fer uns primers arbres genealògics força complets, però que queden 
tallats en quatre punts. Aquests comencen a finals del segle XII i principis del XIII, que és 
quan s’establiria la família a Cabrils; hi apareix en Carbonell (que és més nom de pila que 
cognom) amb la seva dona Diana i una filla, de nom Azaledis, que està casada amb un tal 
Pere fill d’en Guillem Ermengol.

Després d’aquests primers personatges, l’arbre es trenca i reapareix a finals del segle 
XIII amb en Guillem Carbonell. En aquest punt, el mot Carbonell ja actuarà sempre com 
a cognom familiar, transmès de generació en generació pels hereus, és a dir, per via 
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masculina, però també transmès, quan és necessari, per les pubilles. Aquest segon arbre 
queda novament tallat a mitjan segle XIV amb la generació d’un altre Guillem Carbonell, i 
no el podem seguir fins al tercer bloc, que es correspon a tres generacions del segle XV. 
Del segle XV tenim pocs documents i per això l’arbre queda també pobre. 

El segle XVI comença amb en Miquel Carbonell i acaba amb en Jaume Carbonell, que ja 
el podem enllaçar sense problemes amb les dades de l’arxiu parroquial de Sant Genís de 
Vilassar. I podríem seguir tota la família fins a l’actualitat si no fos que amb la segregació 
parroquial de Cabrils, i a causa dels estralls de la Guerra Civil, les dades se’ns tallen a 
finals del segle XVIII i no reapareixen fins a la creació del Registre Civil a l’any 1871.

A més a més dels pergamins hi ha els llibres de comptes i altres quadernets que completen 
la informació sobre l’economia familiar. Així, tenim llibres de comptes i pagaments diversos 
des de finals del segle XV fins a mitjan segle XIX com ara un llibre de pagaments del segle 
XVIII, dels espasers Garriga de Barcelona, o un altre de la casa Soler de Cabrera, un dels 
procuradors dels fills de Bernat Vehil, o un altre del segle XVI sobre l’arrendament del 
mas Roqueta d’Argentona.

Entre els quadernets destaca una concòrdia del 1671 entre els masos de can Carbonell, 
ca l’Amat, can Veïl, can Vives i can Saura pel repartiment de les aigües de la mina que 
abastia aquestes cases. Un altre quadern, sense data, és sobre els pagaments en gra que 
fan els pagesos del terme de Vilassar a la parròquia de Sant Genís. També es conserva 
un altre quadern d’unes ordinacions del capità general de Catalunya sobre la venda de 
productes en el terme de Vilassar del 1599. 
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L’ORGUE DEL TEMPLE PARROQUIAL 
DE SANT JOAN DE VILASSAR
DAMIÀ BAS

El primer orgue

El segon llibre d’obra de la Parròquia, encetat l’any 1802 (el primer no s’ha conservat), 
ens informa que el primer orgue que hi va haver al nostre temple va ser estrenat el dia 23 
de juny de l’any 1861, vigília de la festivitat del nostre patró Sant Joan Baptista, en ocasió 
de la benedicció d’unes importants obres d’ampliació del primer temple efectuades sota 
el rectorat de mossèn Raimon Ferrer. No es conserva cap document que ens pugui 
informar de les característiques tècniques de l’orgue, del seu constructor ni del seu cost.

Per testimonis oculars dels escolans de l’època, sabem que aquest orgue s’havia de 
manxar amb una llarga barra on els escolans més petits s’asseien esperant que el dipòsit 
de vent s’anés buidant. Hi havia un petit pes que penjava d’un cordill que marcava el 
nivell d’aire dins del dipòsit per tal que els escolans manxaires poguessin accionar la 
palanca abans que es buidés del tot. També sabem que no tenia cadireta, ja que l’espai 
del cor destinat a aquesta peça era ocupat per un harmònium que s’utilitzava en els oficis 
menors, mentre que l’orgue es feia servir en els oficis més solemnes. Un altre detall que 
cridava l’atenció dels escolans eren els tubs d’alguna trompeta de batalla que sobresortia 
horitzontalment de la caixa de l’orgue.

El segon orgue

Al cap de 75 anys, concretament el diumenge dia 5 de juliol de l’any 1936 (uns dies 
després de l’arribada a Vilassar de Mar del rector mossèn Joan Roig, successor de 
mossèn Carles Bartrina), fou inaugurat oficialment un nou orgue, construït per l’orguener 
senyor Gaietà Estadella. Amb tal motiu, i després de la solemne benedicció, va tenir lloc 
un magnífic concert encetat amb dues peces de J. S. Bach executades per l’organista 
de la parròquia mossèn Joan Baptista Rebull, seguit per les actuacions d’altres dos 
concertistes. Entre els assistents que omplien de gom a gom el temple destacaven 
l’orguener senyor Estadella i els mestres Joan Salvat i Lluís Maria Millet, de l’Orfeó Català.
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Per al número de la Revista Musical Catalana corresponent al mes de juliol de 1936, el 
musicògraf Joan Salvat i Crespí escriví el següent article, que mai no va veure la llum pels 
esdeveniments ocorreguts aquell mes:

“Sant Joan de Vilassar. Inauguració de l’orgue de l’Església Parroquial. L’orgue nou que 
l’expert orguener de Barcelona, Gaietà Estadella, ha construït per a la parròquia de Sant 
Joan de Vilassar, va inaugurar-se oficialment el diumenge 5 de juliol a la tarda. L’anunci 
d’aquesta simpàtica i artística festa va atraure un gran concurs de fidels, que omplí la nau 
principal de l’església.

“El concert, organitzat amb tal motiu, fou precedit de la benedicció del magnífic instrument 
pel Rnd. D. Joan Roig, rector de la parròquia susdita, el qual acompanyaven el clero restant 
de Vilassar i la Junta d’Obra. Tot seguit, l’organista titular de la parròquia, mossèn Joan 
Rebull, inicià el concert amb l’audició de dues composicions de J.S. Bach, i a continuació 
va fer sonar l’instrument mossèn Ferran Gorchs, organista de Santa Maria de Mataró. Hom 
escoltà diverses pàgines de Bach i la Sonata VI, de Mendelssohn. El mestre Vicenç Maria 
de Gibert, arribat al matí de Barcelona, posà fi al concert. Les obres per ell executades 
foren el Preludi i fuga en Do Major, de J.S. Bach, el Choral Figurat Passió i Mort de 
Jesucrist, de Vogler i la Processó de Kieff, de Mussorgsky. Durant l’espai de 5 quarts 
d’hora, les voltes del temple s’amararen de música excelsa, sàvia i expressiva, sorgida 
de l’orgue per art dels concertistes esmentats, que, amb gran destresa, saberen posar 
de relleu les qualitats del nou instrument, de gran brillantor en els plens i la trompeteria, 
d’encisadora dolcesa en els flautats i registres similars, no menys digne d’elogi en les 
combinacions de bonic efecte que els seus jocs permeten.

“Afegirem, ara, que l’orgue de Vilassar de Mar consta de dos teclats manuals i un pedaler 
de trenta-dues notes i es composa de quinze jocs. La transmissió de l’aire és per mitjà 
d’un motor elèctric, per bé que té disposades les manxes necessàries pel cas d’una 
interrupció del corrent.

“Ultra la presència de l’orguener senyor Estadella, el qual rebé moltes felicitacions, així 
com els hàbils executants, hom remarca, entre les persones congregades a la casa 
rectoral finit el concert, una bona representació de l’acadèmia Mariana de Mataró i els 
mestres de l’Orfeó Català Joan Salvat i Lluís Maria Millet. En agradable conversa es 
passà allí una bona estona, al mateix temps que era servit un delicat lonch als artistes i als 
seus acompanyants, i les enhorabones es feien extensives encara d’una manera particular 
al senyor rector, que 20 anys enrere, en la mateixa data, havia oficiat per primera vegada 
en la Parròquia de Sant Joan de Vilassar.
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“Que per molts anys puguin fruir els vilassarencs de les belles i majestuoses harmonies 
del nou orgue, que és la veu sonora més adient, la més corprenedora i la que més ajuda 
a la compunció dintre de la nau del temple! - Salvat, Joan.”

La Revista Musical Catalana era una publicació mensual de l’Orfeó Català que aparegué 
a Barcelona del 1904 a 1936, i fou la revista més important de la musicologia catalana 
del seu temps.

Semblava que la feligresia de Vilassar de Mar podria gaudir per molts anys del nou orgue, 
però només 5 dies després la història del nostre país faria un sobtat tomb i s’esdevindria 
el cop militar i la conseqüent reacció de la població, dirigida preferentment contra la 
clerecia i les propietats de l’església.

Testimonis oculars dels fets a la nostra localitat informen que els desperfectes ocasionats 
per la crema de l’església no foren gaire importants quant a l’edifici, encara que sí que fou 
incendiat tot el mobiliari, els confessionaris, els retaules i les imatges. Però sortosament, 
abans de calar-hi foc, algú no tan eixelebrat manà desmuntar el magnífic orgue acabat 
d’estrenar, les peces del qual es deixaren dipositades en caixes en un magatzem (que 
en aquells moments era la seu d’Esquerra Republicana), on varen romandre durant tota 
la guerra i fins i tot 4 o 5 anys després, un perllongat emmagatzematge que no va poder 
evitar alguns desperfectes i pèrdues de components de l’orgue.

El setembre de l’any 1939 es procedí a la “demolició” [sic] del vell temple i començà a 
construir-se l’actual, el qual fou beneït el dia de Sant Joan de 1945, bo i que l’edifici era 
a mig fer. Les obres prosseguiren, i per la festa major del 1947 foren beneïdes la imatge 
en pedra de Sant Joan per a la fornícula de la façana i les monumentals talles de Sant 
Joan i els dos àngels que llueixen a l’absis. Al mateix temps, s’efectuà la inauguració de la 
restauració de l’orgue estrenat l’any 1936, reconstruït pel mestre Pau Xuclà.

Encara uns anys més tard, l’orgue es tornà a desmuntar a causa d’unes reformes que 
afectaren tot l’espai del cor. El rector del moment, mossèn Artés, feu modificar l’alçada 
en què estava situat el cor de l’església nova i el féu abaixar uns quatre metres respecte 
del projecte original. Creia que un cor tan alt impedia que les veus i la música se sentissin 
correctament des de la nau del temple. Així, s’hagué de desmuntar l’orgue, enderrocar el 
cor construït feia poc i tornar a construir un nou cor en el mateix lloc, però quatre metres 
per sota. Un cop realitzades les obres, l’orgue es tornà al seu lloc amb algunes petites 
modificacions que n’afectaren l’aspecte exterior. Els dos cossos sonors es separaren uns 
quants metres per tal d’omplir millor l’espai que el cor de la nova església oferia. Un espai 
molt més ample en comparació a l’antiga església barroca molt més petita. Ara, l’orgue 
passava a emmarcar, amb els seus dos cossos, la rosassa de la façana principal.
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Des d’aquestes últimes obres de finals dels anys quaranta l’orgue no ha sofert cap altra 
modificació, si exceptuem els habituals treballs d’afinació i manteniment de l’instrument. 
Sí que se n’han fet algunes reparacions més importants, afrontades últimament, per tal 
d’assegurar el seu funcionament, que ja començava a estar amenaçat per l’edat.
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L’ORGUE DE LA PARRÒQUIA DE 
SANT JOAN DE VILASSAR DE MAR
PERE NOVELL I ANDINYAC

L’instrument consta de dos teclats manuals i un de pedaler i de catorze registres sonors 
que conformen un total de vuit-cents noranta-nou tubs sonants, repartits en dos cossos 
sonors disposats en un mateix pla i tancats per caixes expressives. El vent és subministrat 
per un motor-ventilador elèctric i s’emmagatzema en dos dipòsits de vent continu. La 
transmissió és tubular pneumàtica, com també ho és la registració. Els dos secrets 
principals són de corredores, i els sis secrets secundaris són de pistons.

El moble

L’orgue està situat en el cor, als peus de l’església, i mira de cara a l’altar. El moble està 
dividit en dos pisos.

En el pis inferior trobem el sistema de generació, transport i emmagatzematge del vent, la 
maquinària que correspon a la transmissió i la que correspon a la registració.

Mirant des de l’altar, tenim:
-Part central: hi trobem el ventilador elèctric i l’estació pneumàtica dels teclats. Al 
davant d’aquesta part hi ha la consola.

-Part dreta: Hi ha el dipòsit de vent continu que subministra el vent als secrets situats 
en aquesta part; també hi ha la part de maquinària que pertany a la transmissió i a 
la registració corresponent al primer teclat.

-Part esquerra: Hi trobem el dipòsit de vent continu que subministra el vent als 
secrets situats en aquesta part, com també hi ha la part de maquinària de la 
transmissió i de la registració corresponent al segon teclat.

En el pis superior se situa el material sonor disposat a dreta i esquerra de la part central, 
que està tancat en dues caixes expressives de 14 persianes cada una (de tipus venecià 
i transmissió mecànica):

-Caixa expressiva de la dreta: hi trobem un secret principal i quatre secrets 
secundaris, com també els tubs corresponents als registres del primer teclat.

-Caixa expressiva de l’esquerra: hi trobem un secret principal i dos secrets 
secundaris, i a més els tubs corresponents als registres del segon teclat i del 
pedaler.
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En el tram central trobem un camp de 33 tubs disposats en V flanquejat per dues 
torres de 5 tubs cada una. Tots aquests tubs són canonges, és a dir, són purament 
decoratius i no produeixen cap nota musical.
L’ornamentació del moble és força austera: a les persianes de les dues caixes 
expressives hi trobem sanefes de motius florals, i les torres estan emmarcades per 
dues columnes cada una i decorades en la seva part superior. A la divisió entre 
els dos pisos hi trobem gravada la inscripció següent: “QUONIAM REX OMNIS 
TERRAE DEUS:” a l’esquerra i “PSALLITE SAPIENTER. psal. 48-8” a l

La consola

Es troba davant de la part central de l’orgue i mira cap a l’altar, és a dir, l’organista dóna 
l’esquena a l’orgue. Les dimensions de la consola són les següents: sobresurt 189 cm 
del moble de l’orgue, fa 183 cm d’amplada comptant els graons per pujar-hi i 152,2 
cm d’alçada des del terra del cor sense comptar el faristol. Si no tenim en compte la 
plataforma, la consola fa 144,6 cm d’ample, 117,6 cm d’alçada sense comptar el faristol i 
129,7 cm de profunditat amb el pedaler (81,9 cm a la part dels teclats manuals).
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Els dos teclats manuals fan 85 cm d’ample; les tecles naturals fan 2,2 cm d’ample (en la 
seva part ampla, òbviament) i estan cobertes per sobre i per la part frontal de marfil, i les 
tecles sostingudes fan 1 cm d’amplada i tenen les alces de banús. El primer teclat manual 
té una profunditat de 14,3 cm, valor que correspon amb la longitud de les tecles blanques, 
i les tecles negres tenen una longitud de 9,4 cm. El segon teclat és lleugerament més curt, 
perquè té una profunditat de 14,1 cm (longitud de les tecles blanques) i les tecles negres 
fan 8,9 cm de longitud. La distància entre la part frontal de les tecles blanques del primer 
teclat i la part frontal de les tecles blanques del segon teclat és de 10,5 cm, cosa que 
vol dir que el segon teclat presenta una projecció de 3,8 cm per sobre del primer teclat. 
L’alçada entre la part superior de les tecles blanques del primer teclat i la part superior de 
les tecles blanques del segon teclat és de 7 cm. Els dos teclats estan construïts com els 
dels pianos, és a dir, tenen el balancí situat al mig de la longitud de les tecles, i aquestes 
tenen una lleugera inclinació que les fa més agradables a l’hora de tocar.

El teclat pedaler és de tipus Willis, és a dir, radial i còncau. El radi de curvatura de les 
tecles per la seva part exterior és de 349 cm. L’ample del pedaler per la part exterior és de 
113,2 cm i per la part interior de 93,2 cm. La longitud de les tecles blanques és de 63 cm 
i la part aixecada de les tecles negres és de 14 cm; totes les tecles tenen una amplada 
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de 2,1 cm. Les tecles estan sostingudes per un marc de fusta de forma trapezoidal que 
fa 126,4 cm a la part exterior i 97 cm a la part interior; aquests dos costats paral·lels del 
trapezi es troben l’un de l’altre a una distància de 82,2 cm, i els costats no paral·lels del 
trapezi fan 84,7 cm.

La composició de l’orgue és la que segueix. He indicat amb la notació (plaq.) aquells 
registres que s’accionen mitjançant una plaqueta, a la consola escrites en castellà, i amb 
(ped.) aquells que ho fan amb un pedal, escrits en català:

Primer teclat manual (CC – c4 = 61 notes):
 Bordó 16’ (plaq.)
 Flautat 8’ (plaq.)
 Bordó 8’ (plaq.)
 Salicional 8’ (plaq.)
 Octava 4’ (plaq.)
 Ple II-III 2’ (plaq.)
 Trompeta 8’ (plaq.)

Segon teclat manual (CC – c4 = 61 notes):
 Flauta harmònica 8’ (plaq.)
 Corn de nit 8’ (plaq.)
 Gamba 8’ (plaq.)
 Veu celesta (C - c4) 8’ (plaq.)
 Octaviant 4’ (plaq.)
 Fagot i oboè 8’ (plaq.)

Teclat pedaler (CC – g1 = 32 notes):
 Contrabaix 16’ (plaq.)
 Violoncel 8’ (plaq.)

Acoblaments:
 II-I (plaq.)
 II-P (ped.)
 I-P (ped.)
 II-I 4’ (plaq.)
 I-I 4’ (plaq.)

Combinacions:
 Flautats I (ped.)
 Ple (ped.)
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 Trompeta (ped.)
 Tutti general (ped.)
 1era combinació lliure (ped.)
 2ona combinació lliure (ped.)

Efectes:

 Expressió I (ped.)
 Expressió II (ped.)
 Crescendo general (ped.)
 Trèmolo II (plaq.)

El vent

El vent és subministrat per un ventilador “Ventus” model 14/120 TR de la casa Aug. 
Laukhuff de Weikersheim (Alemanya). Fou instal·lat l’any 2002, ja que l’anterior estava 
en molt mal estat de conservació, i genera vent a una pressió de 120 mmHg. El vent és 
conduït a través de conductes cap a dos dipòsits de vent continu.

Els dos dipòsits estan situats sota els respectius secrets principals: el de la dreta, 
que correspon al primer teclat, fa 120 cm de llargada per 65 cm d’amplada i 45,5 cm 
d’alçada, i el de l’esquerra, que correspon al segon teclat, fa 120 cm de llargada, 65 cm 
d’amplada i 40 cm d’alçada. Ambdós dipòsits estan graduats (mitjançant l’ús de pes) per 
proporcionar una pressió al vent de 55 mmHg en el dipòsit de la dreta i de 45 mmHg 
en el de l’esquerra. Els dipòsits són de tipus anglès, és a dir, tenen dos plecs, un que va 
cap endins i l’altre que va cap enfora. Aquest tipus de dipòsits mantenen de forma més 
estable la pressió del vent, cosa que és fonamental en l’afinació de l’instrument.

Un gran conducte s’encarrega de portar el vent del dipòsit cap a l’arca de vent dels 
respectius secrets principals. Diversos conductes també s’encarreguen de portar el vent 
des dels dipòsits cap als secrets secundaris. Finalment, trobem altres conductes que 
s’encarreguen de fer arribar el vent directament des de prop del motor fins a tota la 
maquinària pneumàtica, és a dir, la de la transmissió dels teclats (estació pneumàtica i 
sistema de palanques pneumàtiques) i la de la registració (estació pneumàtica, primer 
sistema de palanques pneumàtiques i segon sistema de palanques pneumàtiques).

La transmissió

El sistema utilitzat és el tubular pneumàtic, tant per als teclats com per a la registració, i 
la pressió de treball és de 120 mmHg (que és la pressió que subministra directament el 
ventilador).
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Transmissió dels teclats

Les cues de les tecles estan connectades a unes varetes, que es dirigeixen cap a l’estació 
pneumàtica dels teclats gràcies a dos jocs d’escaires i sense cap reducció. L’estació 
pneumàtica està composta per 9 conjunts de vàlvules dobles corresponents a:

Primer: des de la transmissió del pedaler, un joc per al registre de Violoncel 8’, un per al 
Contrabaix 16’, un per a la unió II-P i un altre per a la unió I-P. 

Segon: des de la transmissió del primer teclat, un per a la transmissió directa (és a dir, I-I), 
un altre joc per a l’acoblament I-I 4’, un per a la unió II-I i un altre per a l’acoblament II-I 4’.

I finalment: des de la transmissió del segon teclat, només un joc per a la transmissió 
directa d’aquest teclat.

En total, doncs, surten de l’estació pneumàtica 9 conjunts de tubs pneumàtics (en total 
surten d’aquesta estació pneumàtica 409 tubs). Cadascuna de les vàlvules dobles governa 
dos ports: el d’entrada de l’aire comprimit cap a la cambra on es troba l’inici del tub 
pneumàtic i el de sortida d’aquesta cambra cap a l’atmosfera. Els tubs pneumàtics estan 
fets de plom i al seu final trobem les membranes. Per cada nota hi ha tantes membranes 
com tubs hi arriben, és a dir, en tenim tantes com maneres d’interpretar-la a la consola, ja 
sigui interpretant-la directament, des d’un altre teclat o des de l’acoblament a les octaves, 
cosa que fa que per als dos teclats més el pedaler hi hagi un total de 409 membranes 
(una per cada tub pneumàtic) repartides de la següent manera: 32 per al registre del 
Violoncel 8’ (situat en un secret secundari), 32 per al registre del Contrabaix 16’ (situat en 
tres secrets secundaris), 142 per al primer teclat (secret principal de la dreta) i 203 per 
al segon teclat (secret principal de l’esquerra). Val a dir que en aquest recompte només 
s’han tingut en compte les membranes que estan directament connectades a l’estació 
pneumàtica dels teclats. Cada conjunt de membranes dels secrets principals (s’entén per 
conjunt aquell grup de membranes que governa una canal en el secret) té al damunt una 
màquina Barker (o palanca pneumàtica) consistent en un manxó tancat en una arca amb 
aire comprimit. El manxó té dos ports: el que permet l’entrada del vent i el que permet la 
sortida de l’aire comprimit cap a l’atmosfera i, per tant, el col·lapse del manxó. Aquests 
ports estan governats per una vàlvula doble connectada a cada conjunt de membranes. 
En total hi ha 122 manxons (61 del primer teclat i 61 del segon) per als secrets principals. 
Els manxons estan connectats directament amb les ventalloles a l’interior del secret per 
un conjunt de varetes. Les membranes corresponents al primer teclat es van canviar el 
2003 i les del segon teclat, l’any 2004, ja que les antigues es trobaven en mal estat de 
conservació. Pel que fa a les membranes que serveixen en els secrets secundaris, en 
parlaré més endavant.
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Registració

Les plaquetes dels registres i els tiradors de les combinacions lliures estan connectades 
directament a una estació pneumàtica situada a l’interior de la consola. Els pedals per 
a les combinacions fixes actuen mecànicament sobre la registració directa de l’estació 
pneumàtica i el pedal del crescendo també actua mecànicament sobre aquesta estació. 
Els pedals per accionar les combinacions lliures actuen seleccionant el pas del vent cap 
al conjunt de ports corresponents d’aquesta estació pneumàtica, de la qual surten, per 
tant, 4 tubs pneumàtics per cada registre (registració directa, 1a combinació lliure, 2a 
combinació lliure i crescendo). Aquests tubs pneumàtics es dirigeixen cap a un conjunt 
de membranes situades a sota dels graons per pujar a la consola. Aquestes membranes 
es van canviar el 2007. Hi ha, en total, 76 membranes, 4 per cada plaqueta de la consola 
(registres sonors, II-I, II-I 4’, I-I 4’ i trèmolo), i al damunt de les membranes hi trobem 19 
palanques pneumàtiques semblants a les descrites anteriorment. Cadascun d’aquests 
manxons governa un dels 19 tubs pneumàtics més amples que els anteriors. El tub 
corresponent al trèmolo es dirigeix cap al conducte situat entre el dipòsit de vent continu 
i l’arca de vent del segon teclat, on es troba situada la màquina del trèmolo (consistent 
en una manxa que, gràcies a una molla, s’infla i es buida regularment, fet que confereix 
una oscil·lació en la pressió del vent). Els tubs dels acoblaments i els dels registres del 
pedaler es dirigeixen cap a l’estació pneumàtica dels teclats, on omplen de vent les 
cambres dels jocs de vàlvules, i els corresponents als registres del primer i el segon 
teclat es dirigeixen cap als laterals dels secrets. Allà hi ha el mecanisme que acciona 
les corredores, consistent en un conjunt doble de membranes (governades per vàlvules 
dobles) que es troben a pressió atmosfèrica i que posen en funcionament un conjunt de 
13 manxons dobles (un per cada corredora) de triple port accionats per vàlvules lliscants, 
que són els que s’encarreguen de moure les corredores dels secrets.

Els secrets

Els dos secrets principals, que estan situats als cossos dret i esquerre just per sobre dels 
mecanismes de transmissió descrits, són de corredores, del tipus antic, consistents en 
un esquelet constituït pel marc i les costelles del secret. En el pla superior de l’esquelet 
hi ha les tapes que van just al damunt de les costelles; al damunt de les tapes hi van les 
corredores (o registres) amb les guardes i, a sobre, les tapes dels registres, que és on 
reposen els tubs sonors. Aquestes tres capes de fusta (tapes, corredores i tapes dels 
registres) estan foradades per tal que el vent pugui sortir cap als tubs i acanalades en 
diagonal per tal que no hi hagi cap traspàs del vent des del tub que ha de sonar cap 
als tubs del costat. El pla inferior de l’esquelet està tancat excepte per la seva part més 
davantera, que és on hi ha l’arca de vent. Dins de l’arca, trobem el principi de les costelles, 
i l’espai que queda entre cada costella és una canal corresponent a una nota: així, cada 
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secret té 60 costelles que conformen 61 canals (cada teclat té 61 notes). Aquestes 
canals estan tancades per les ventalloles, que són unes peces de fusta allargades i de 
secció triangular (per tal d’oferir menys resistència a la pressió del vent), aguantades en 
la seva posició per unes guies i premudes contra les costelles per unes molles. Les dues 
arques de vent reben directament el vent que ha de fer sonar els tubs a través, cadascuna, 
d’un conducte que prové directament del dipòsit de vent continu corresponent.

Els sis secrets secundaris són de funcionament tubular pneumàtic, del tipus anomenat 
de pistons; estan accionats per tubs pneumàtics que provenen directament de l’estació 
pneumàtica dels teclats, en el cas dels registres del pedaler, o bé per tubs pneumàtics 
provinents dels secrets principals, en el cas dels tubs més grans dels registres dels teclats 
manuals (tubs que no caben al damunt dels secrets principals). Aquests tubs pneumàtics 
accionen unes membranes, situades sota de cada secret, que estan connectades a uns 
manxons situats dins de l’arca de vent de cada secret; aquests manxons actuen alhora de 
ventalloles i acostumen a anomenar-se pistons. En el cas dels registres Contrabaix 16’ 
del pedaler i Bordó 16’ del primer teclat, com que fan servir els mateixos tubs trobem que, 
a diferència dels casos descrits anteriorment, cada pistó dels tres secrets secundaris 
que ocupa el registre està accionat per dues membranes (que també es varen canviar 
el 2003), unes connectades a l’estació pneumàtica dels teclats i les altres al secret 
principal. Així doncs, trobem que en total hi ha 144 membranes i 112 pistons per al 
conjunt de secrets secundaris.

El material sonor

Els 14 registres sonors de què disposa l’orgue sumen un total de 899 tubs repartits de 
la següent manera:

Registres corresponents al primer teclat manual, cos expressiu de la dreta, la pressió del 
vent és de 55 mmHg:

Bordó 16’, de CC a c4 = 61 tubs. Tipologia: flauta tapada. Els 32 primers tubs són de 
fusta, estan situats en tres secrets secundaris a l’esquerra del secret principal i conformen, 
també, la totalitat del registre Contrabaix 16’ del pedaler. Els 29 tubs restants, de metall, 
estan situats al damunt del secret principal.

Flautat 8’, de CC a c4 = 61 tubs. Tipologia: principal. Els 12 primers tubs són de fusta 
i estan col·locats en un secret secundari al darrere del secret principal. Els 49 tubs 
restants són de metall i estan al damunt del secret principal.

Bordó 8’, de C a c4 = 49 tubs. Tipologia: flauta tapada i flauta semitapada. Tots els tubs 
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són de metall i estan col·locats al damunt del secret principal. La primera octava (que no 
té tubs propis) està connectada a la segona octava del registre Bordó 16’.

Salicional 8’, de CC a c4 = 61 tubs. Tipologia: lliure. Els 12 primers tubs estan situats en 
el mateix secret secundari que la primera octava del Flautat 8’. Els 49 tubs restants estan 
al damunt del secret principal. Tots els tubs són de metall.

Octava 4’, de CC a c4 = 61 tubs. Tipologia: principal. Tots els tubs són de metall i estan 
situats al damunt del secret principal.

Ple II-III 2’, de CC a c4 = 171 tubs. Tipologia: principal. La primera octava està composta 
de dues fileres, la resta en té tres. Tots els tubs són de metall i estan situats al damunt 
del secret principal.

Trompeta 8’, de CC a c4 = 61 tubs. Tipologia: llengüeteria. Tots els tubs són de metall i 
estan situats al damunt del secret principal.

Registres corresponents al segon teclat manual, cos expressiu de l’esquerra, la pressió 
del vent és de 45 mmHg:

Flauta harmònica 8’, de C a c4 = 49 tubs. Tipologia: flauta i flauta harmònica. Tots els tubs 
són de metall i estan col·locats damunt del secret principal. La primera octava (que no té 
tubs propis) està connectada a la primera octava del registre Corn de nit 8’.

Corn de nit 8’, de CC a c4 = 61 tubs. Tipologia: flauta tapada i flauta semi-tapada. Els 
12 primers tubs són de fusta i estan situats en un secret secundari a la dreta del secret 
principal. Els 49 tubs restants són de metall i estan al damunt del secret principal.

Gamba 8’, de CC a c4 = 61 tubs. Tipologia: corda. Els 12 primers tubs estan situats en 
un secret secundari al darrere del secret principal. Els 49 tubs restants estan al damunt 
del secret principal. Tots els tubs són de metall.

Veu celesta 8’, de C a c4 = 49 tubs. Tipologia: corda. Tots els tubs són de metall i estan 
situats al damunt del secret principal.

Octaviant 4’, de CC a c4 = 61 tubs. Tipologia: flauta i flauta harmònica. Tots els tubs són 
de metall i estan col·locats al damunt del secret principal.

Fagot i oboè 8’, de CC a c4 = 61 tubs. Tipologia: llengüeteria. Tots els tubs són de metall 
i estan situats al damunt del secret principal.



Registres corresponents al teclat pedaler:

Contrabaix 16’, vegeu Bordó 16’.

Violoncel 8’, de CC a g1 = 32 tubs. Tipologia: corda. Tots els tubs són de metall i estan 
col·locats al damunt del mateix secret secundari que la primera octava del registre Gamba 
8’.

Val a dir que s’entén que tots els registres són no imitatius, malgrat que el nom d’alguns 
faci pensar en el contrari, és a dir, que tot i el nom, no tenen la intenció d’imitar els 
instruments musicals homònims. En la tipologia aclareixo la qualitat tímbrica de cada 
registre, bo i tenint en compte que la sonoritat i el tractament és eminentment romàntic 
(cal dir, per exemple, que tots el tubs labials tenen fre harmònic). S’entén per tipologia 
lliure aquella sonoritat que es troba a mig camí dels registres principals i dels de corda 
i/o flauta.

Cal anotar, també, que per norma general tots els tubs de metall de 2 peus d’alçada física 
en amunt (tubs més petits) estan formats per un aliatge d’estany i plom (segurament amb 
més plom que no pas estany; segons mesures aproximades, 60 % Pb, 40 % Sn), mentre 
que la resta de tubs metàl·lics (de més de dos peus) són de zinc (o zenc, com se li vulgui 
dir).
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L’ORFEÓ CATALÀ S’ESTRENA A PARÍS I A LONDRES. 
Juny de 1914
ANTONI TORRENT

D’antuvi, tot i l’asseveració de l’encapçalament, cal mencionar que aquesta no fou la 
primera sortida a l’estranger de l’Orfeó Català. El 1901, visitaren França i van donar 
concerts a Montpeller, Marsella i Perpinyà. Però aquesta sortida no tingué ni la importància 
tècnica ni el ressò de la que ens ocupa. 

Especialment a Europa, el 1914 fou un any prenyat d’esdeveniments importants i no tots 
de signe positiu. 

Primera Guerra Mundial

El 28 de juliol esclatarà la Primera Guerra Mundial que s’escamparà per Europa, Àfrica 
i Àsia, motivada per l’assassinat de l’arxiduc Francesc Ferran d’Àustria, que implicarà 
una declaració de guerra d’Àustria contra Sèrbia. Esdevindrà la guerra més sagnant de 
la història fins al moment: l’aliança de 18 nacions dels quatre continents contra l’Imperi 
austrohongarès, Bulgària, l’Imperi alemany i l’Imperi otomà.

Ja a les acaballes de la guerra, el Kàiser alemany, assetjat, aprofita l’ocasió d’una revolta 
obrera a Berlín per fugir a Holanda. Així, el nou govern democràtic de la República 
alemanya signarà l’armistici a Rothondes l’11 de novembre de 1918. 

Aquesta guerra comportà importants canvis interns i externs entre les nacions, 
acompanyats de les esfereïdores xifres de deu milions de morts, vint milions de ferits i set 
milions de desapareguts. 

França serà l’Estat més perjudicat, amb 1,40 milions de morts i desapareguts. Tot el nord 
francès era un munt de runes: cases, ponts, fàbriques, vies de comunicació...

La neutralitat d’Espanya en aquest conflicte i la proximitat d’Europa farà que la indústria 
catalana treballi intensament per subministrar a ambdós bàndols. 
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Panoràmica catalana

La derrota electoral de Solidaritat Catalana i la victòria dels lerrouxistes el 1908 no 
contribuí a pacificar una societat catalana que ja havia viscut moments d’esperança.
  
El descontentament a Catalunya pel sistema de designació de les tropes destinades a 
la guerra del nord del Marroc comportà violentes vagues i els successos de la Setmana 
Tràgica. Les repressions militars comportaran més mobilitzacions populars. La violència 
esclata fàcilment, però costa molt de parar. 

El 1911, a les Corts de Madrid comença l’elaboració de la llei de les mancomunitats 
provincials. El 6 d’abril de 1914, al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, es 
constitueix oficialment la Mancomunitat de Catalunya com a resultat de l’aplicació de la 
Llei de Mancomunitats Provincials. 

La Mancomunitat comporta la federació de les quatre diputacions provincials catalanes. 
I si bé es tracta d’una institució administrativa, simbolitza el reconeixement, per part de 
l’Estat espanyol de la singularitat de Catalunya. És el primer ens amb certes facultats 
d’autogovern des de 1714. És l’embrió de la futura Generalitat de Catalunya. 

La Mancomunitat potenciarà la cultura catalana a través de l’Institut d’Estudis Catalans, la 
Biblioteca de Catalunya i la xarxa de biblioteques públiques i museus. Millora les escoles 
i l’educació primària i professional del país. Potencia les infraestructures construint 
carreteres, xarxes elèctriques i telefonia. 

No hi ha dubte que fou un punt de partida esperançador per a tots els catalans. La nació 
catalana comença, amb gran il·lusió, el seu llarg i inacabat pelegrinatge.

En aquestes circumstàncies, París celebrarà una efemèride musical mundial: el Congrés 
Internacional de Música, que tindrà lloc entre el 4 i 14 de juny de 1914.

Motiu

La Revista Musical Catalana -butlletí de l’Orfeó Català- del dia 15 d’abril anunciava la 
més que probable excursió artística de l’Orfeó Català a París i a Londres i que, a tal 
objectiu, ja s’estaven fent gestions econòmiques, socials i diplomàtiques. 

La Societat Internacional de Música (SIM) és la més important en el seu gènere i compta 
amb els millors músics i musicòlegs d’arreu del món. El congrés de París promet ser més 
important que els celebrats anteriorment a Viena i Londres.
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Referent a la seva participació en el Congrés, el butlletí de l’Orfeó Català deia textualment: 
“Els organitzadors del pròxim Congrés Musical volen donar a la nostra entitat (i de faisó, 
per cert, ben exquisida) una bella prova del viu interès que’ls inspira, acaben també 
d’honorar-nos amb l’amable oferiment que’ns autoritza per a presentar així mateix un 
treball en el futur Congrés”. 

A l’Orfeó Català li fan l’honor de cloure els actes del Congrés Internacional de Música. 
Sens dubte que era una distinció i un gran repte acceptar la invitació.

Heus ací que ha arribat el moment oportú de demostrar al món que l’Espanya no és sols 
el cant flamenc i les corrides de toros. Sortosament, Espanya és multicultural. 

PREPARATIUS

Organitzar una sortida a París i a Londres d’un col·lectiu, l’Orfeó Català, format per uns 
250 coristes, la junta directiva, una cobla, la diva Maria Barrientos, el violinista Joan 
Manén i algú més que em queda al tinter, no era una empresa fàcil. Calia la implicació del 
Govern espanyol en la tramitació de passaports i les gestions a l’ambaixada espanyola 
a París.

També s’endevina que l’allotjament d’un col·lectiu de tantes persones comportaria no 
pocs problemes. Però no consten anècdotes al respecte. Segons una dita francesa: Pas 
de nouvelle, bon nouvelle. Per tant, hem d’entendre que si hi hagueren dificultats, foren 
irrellevants o superades. 

El tema econòmic era fonamental per afrontar amb èxit l’aventura. Calia treure diners de 
sota les pedres. S’obre una llista de col·laboradors que  l’encapçalen: 

- L’Excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona i la Mancomunitat de Catalunya, recentment 
instituïda. L’excursió de l’Orfeó Català a París i Londres serà  una de les primeres 
subvencions culturals de la Mancomunitat. 

- Era imprescindible la col·laboració econòmica i política del Govern d’Espanya.

- Honorables patricis que, amb esplèndida generositat, cobriren la subscripció. Aquesta 
llista la conformen 50 personalitats i l’encapçala el marquès d’Alella, seguit de Gonçal 
Arnús, i la clou en Ramon Vilà Marquès i l’Emili Vidal Ribas.

- Amén de subscripcions populars anònimes que també foren importants. 

Superades les dificultats polítiques i econòmiques arriba l’hora de l’organització. 
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Viatjar en un mateix tren un col·lectiu superior a 250 persones que comparteixen el mateix 
objectiu i destí, encara avui, és una empresa complicada. Imagineu-vos aquesta missió 
quasi cent anys enrere. El telèfon, telègraf i correu ordinari eren les úniques comunicacions 
existents i incipients. Ah! i per organitzar tot això hi havia un període de dos mesos. Les 
meves més sinceres felicitacions van per al coordinador general.

PRIMERA ETAPA
Viatge a París (11-12 de juny) 

Imaginem-nos que tota l’expedició ja és acomodada dins el tren, l’alegria i el bon humor 
regna entre tots els expedicionaris. Tot és en ordre. A l’exterior, una gran multitud de gent 
s’ha citat a l’estació de tren per acomiadar-se dels familiars i/o amics. Era a mig matí del 
dia 11 de juny i, d’un moment a l’altre, sonarà el xiulet del cap d’estació donant la sortida.

Cal recordar que l’Orfeó Català tenia la mà trencada a organitzar viatges per Catalunya 
i Espanya. Però emprendre una excursió de més de setze hores de viatge i pernoctar al 
tren són figues d’un altre paner. Una ressenya escrita ens en dóna la pista.  

El Sr. F. Lliurat, en un article titulat “Al llegidor”, diu:
“Hi ha, certament, mil maneres de viatjar. Cap, en veritat, de més plaent que amb l’Orfeó. 
Noti’s que ço que resulta agradós podria amb facilitat, tornar´-se insuportable... Madona 
la Disciplina dirigeix, però, tots els actes de la nostra entitat. A més... la disciplina nostra 
no és mai rígida, freda. En son fons hi palpita afecte vers l’entitat i fe en ço que representa. 
Tot se fa, tot se mou, tot s’ordena, doncs, a l’Orfeó (dòcilment, amorosament) al ritme 
d’aquelles santes coses... I tot esdevé així fàcil o, en tot cas, ben possible”.

Heus ací el secret de l’organització de l’Orfeó. Sols així s’entén que es pugui organitzar 
una moguda de tal magnitud i en tan poc temps.

Però a més dels orfeonistes, director i junta directiva, qui forma part d’aquesta expedició?
En formen part, també, il·lustres personatges que complementen la varietat de l’oferta 
musical de l’Orfeó. La soprano Maria Barrientos en el moment més àlgid de la seva 
vida professional; el genial violinista Joan Manén, i, com a integrants de l’Orfeó, la futura 
notable soprano Andrea Fornells i el tenor Emili Vendrell.

En Joan Manén (Barcelona 1883-1971) fou un gran compositor, també de sardanes, i un 
virtuós intèrpret de violí.

Als 7 anys ja interpretava correctament les difícils fugues de Bach i als 10 anys dóna el 
seu primer concert a Montevideo. El diari El Siglo titulava: “Concierto de violín a cargo 
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del niño prodigio JUANITO MANÉN”. A Uruguai i a Argentina farà les seves primeres 
actuacions com a solista de violí.

Acompanya l’Orfeó un Joan Manén, als seus 31 anys, en plena vida professional i 
considerat com un dels millors violinistes del moment, comparable a Sarasate.  

Contratemps

F. Lliurat escriu a la Revista Musical Catalana: “Na Maria Barrientos, malalta, no havent 
pogut cantar a París, fou contractada una cobla (La Principal de Peralada). Com ja 
sabeu, féu oir belles sardanes”.

Na Maria Barrientos neix a Barcelona el 1884 i va morir a Ciboure, França, el 1946. Arribà 
a ser una de les millors sopranos lleugeres del seu temps. Es va retirar el 1924. Als 15 
anys ja havia debutat al Liceu de Barcelona. Va actuar a Buenos Aires, al Covent Garden 
de Londres (1903), a l’Scala de Milà (1904)... A partir d’aquest any emprèn una carrera 
internacional que, al món de la lírica, la convertirà en una diva de primera magnitud. Just 
el 1914 es troba al zenit de la seva fama mundial. 

Per suplir aquesta absència es contracta la cobla La Principal de Peralada. Però, per què 
una cobla i per què La Principal de Peralada?

Per què una cobla?

El mestre Millet o els seus assessors, entre ells en Josep Serra, coneixien la bona 
acceptació que tingué a París la música de la sardana. L’octubre de 1908, la Cobla 
Antiga Pep havia fet la primera estada a París actuant a les sales Odéon, Olympia i 
d’altres més. El reclam publicitari era: “Unos pastores de las montañas del Empordán 
darán a conocer su música y baile”.  

Sigui per la novetat, la tafaneria del públic francès o per la qualitat dels músics i de 
l’espectacle, o bé per tot plegat, el cas és que tingué una notable acceptació. Hi anaren 
per uns dies, però hi restaren quasi un mes. 

Aprofiten l’estada a França impressionant discs a la discogràfica francesa Pathé Frères. 
En aquests discs, ja enregistrats a dues cares, s’hi troben sardanes i balls populars del 
moment, generalment dels autors Josep Serra, Pep Ventura i Albert Cotó. 

La restauració d’aquesta música presenta una considerable dificultat. La casa Pathé, en 
conflicte constant amb la Berliner Gramophone per la patent del disc pla, enregistra un 
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sistema similar però completament diferent al de la Gramophone: el solc comença per 
l’interior i acaba a l’exterior, just a l’inrevés del disc tradicional. Gira a 80-82 rpm, mentre 
que la resta són a 78 rpm. La gravació és vertical i a ambdós costats del solc. Total, que 
aquests discs sols es poden reproduir en giradiscs, vibràfon i agulla Pathé. Actualment hi 
ha serioses dificultats per escoltar la seva música.  

Malauradament per a la nostra història musical, aquesta cobla va fer els primers i 
successius enregistraments a la discogràfica Pathé. A Fonovilassar78 disposem d’uns 
quants discs d’aquella època i també de dades posteriors. 

El mes de novembre de 1908, acabada l’estada de la cobla a París, és contractada per 
actuar al Coliseum de Londres. Va complaure tant l’actuació de la cobla a Londres que 
els hi proposen el contracte d’una gira per Nova York durant dos anys. Aquesta oferta no 
fou acceptada perquè s’apartava dels objectius de la cobla. 

Durant la seva estada a Londres, no em consta que enregistressin cap disc. En la 
discografia de la cobla hi ha alguna gravació en què consta: “Orquesta sinfónica catalana 
Antiga Pep de Figueras”. És una prova que la formació musical era molt ben considerada 
tant aquí com a l’estranger.  

Per tant, queda demostrat que tant a París com a Londres, anys enrere, ja havia triomfat 
la música catalana, inclús la sardana. 

Per què La Principal de Peralada?

La cobla La Principal de Peralada, sota la batuta del seu fundador i director Josep Serra, 
durant 24 anys assolí un alt nivell de qualitat. Ja en el concurs de cobles a Barcelona de 
l’any 1902 compartí el primer premi amb La Principal de la Bisbal. Uns anys després, en 
Josep Pla deia que era “...una cobla que posava l’accent en el conjunt orquestral i que 
sonava amb fidelitat”. 

Justament, feia uns quatre o cinc anys que en Miquel Serra n’era el representant i director, 
després que el seu germà Josep hagués obert una escola de música a Figueres. 

Quan el mestre Morera retorna de la seva estada a Madrid el 1905, s’intensifiquen els 
contactes amb el mestre Josep Serra i d’aquest amb Millet i Nicolau. Crec que aquests 
contactes i la qualitat de la cobla foren decisius per a la contractació de la Peralada.

M’imagino la il·lusió que assaltava els components de La Principal de Peralada pel repte 
d’acompanyar tot un Orfeó Català en la seva primera sortida a l’estranger, que els portaria 
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a actuar davant la flor i nata dels compositors i instrumentistes musicals d’arreu del món. 
Aquest era un cim que segurament mai havien somniat assolir. 

En aquesta formació hi havia un ‘bolo’ insigne. Un jove mestre de 26 anys, Josep Blanch 
Reynal, que substituïa el fiscorn Joan Mont i Pujol ‘Xambó’. Sens dubte, aquesta sortida 
marcarà la vida professional d’en Josep Blanch. L’any següent, en Josep Serra deixarà 
la cobla i anirà a viure a Barcelona, i el va substituir  en Blanch i Reynal com a director 
i instrumentista de fiscorn. Però durant tota l’excursió, i per darrera vegada, ambdós 
fiscorns tocaren un al costat de l’altre a La Principal de Peralada.   

Curiosament, La Principal de Peralada no incorpora el trombó a la seva formació musical 
fins al 1925, i ho serà l’Amat Blanch, de 21 anys i germà petit d’en Josep.

Ja tot és a punt i sona el xiulet del tren anunciant que comença l’aventura. Cadascú ocupa 
el seu seient amb cara alegre i ganes de gresca. 

Mentre el tren inicia el viatge en direcció a París, quelcom passava per la ment del mestre 
Lluís Millet. Se li llegia una inquietud serena en front del dubte: què passarà? 

Moments després d’arrencar el tren, el mestre Lluís Millet ocupa del seu seient amb aire 
seriós i pensatiu. Era evident que la processó anava per dins. 

Què barrinava el mestre Millet?  

En un article titulat “Mercès”, diu: “...amb expressions d’agraïment, lo molt que devem a 
tants bons cors i bones voluntats amb els generosos dons i activitats dels quals havem 
pogut realitzar un somni de molt temps... els obstacles el feien de difícil assoliment”.

En un article titulat “Excursió artística de l’Orfeó Català a París i a Londres”, diu: “...fer 
notar la importància extraordinària de l’excursió... tant per a la vida... de la nostra entitat... 
com per tota la nostra música... tant la genuïnament popular com la dels nostres mestres, 
tant dels antichs com dels moderns... Fora de la nostra terra Espanya, l’art espanyol, la 
societat espanyola, vol dir encara ‘andalucisme’. Caldria provar... que el tan suggestiu 
andalucisme no es pas l’únic orientalisme de la Ibèria; també el nostre folklore... n’està 
ple... mercès a aquesta excursió a París i Londres podran provar-se, davant l’elit del món 
musical d’arreu, aquesta i força altres coses”.

Convençut de la capacitat artística de l’Orfeó Català per oferir al món musical la vàlua 
i qualitat del nostre folklore, sols queda una qüestió. El nostre folklore serà capaç de 
captivar els oients més exigents? Això ho veurem en el seu moment.



68
L’ORFEÓ CATALA S’ESTRENA A PARÍS I A LONDRES. JUNY DE 1914

L’EXPEDICIÓ ARRIBA A PARÍS.  

El dia 12 de juny de 1914, l’expedició arriba a la bella estació parisenca del Quai d’Orsay, 
plena d’amics de París i també de casa. S’hi troben:
- Pere Rigalt, president de la Cambra de Comerç d’Espanya.
- Pere Balmanya, president i fundador del Centre Català a París.
- Dr. Cobos, president del Centre Hispano-americà.
- El senador Eduard Calvet.
- Els diputats Pere Muntanyola, Martí Matons i Josep Lasarte.
- Responsables de l’organització: Francesc Pujol i Francesc Cambó.

L’expedició s’allotjarà en hotels prop del Louvre i disposarà d’unes hores de descans. 
Després de dinar i prendre possessió de l’allotjament al rovell de l’ou de París, es 
disposava de temps lliure per conèixer la ciutat. 

Dia 13. Recepció de l’Ajuntament de París

L’endemà, dia 13, a la tarda i al luxós Hôtel de Ville tindrà lloc la recepció de l’Ajuntament 
de París a l’expedició de l’Orfeó Català. Tothom, vestits de vint-i-un botó, acudirà a la cita; 
les senyoretes amb mantellina blanca i els coristes amb esmòquing. L’ordre era de sortir 
tots junts de l’hotel cap a la cita. La pluja complicà l’operació; però fou possible gràcies 
als cotxes, taxis, autobusos i la bona voluntat de cada expedicionari.

Personalitats assistents 

A l’expedició de l’Orfeó i els polítics catalans que l’acompanyen s’hi agreguen l’ambaixador 
d’Espanya a França, el president del Centre Català de París, el delegat de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, regidors de l’Ajuntament de Barcelona i premsa catalana. 

El diputat a les Corts, Joaquim Cabot, presenta l’Orfeó Català “en un bell i curós francès”. 
Contesta el primer tinent d’alcalde de París, Mr. Corbeiller, seguit del secretari general 
del Sena, Mr. Aubanel, del secretari general de la Prefectura de Policia. 

Per part espanyola, pren la paraula l’ambaixador, el marquès de Villa Urritia i el primer 
tinent d’alcalde de Barcelona. Durant els parlaments, tots dedicaren paraules d’elogi a la 
nostra entitat. 

El lloc més distingit de París i les personalitats presents demostren a les clares que fou 
una benvinguda de primer nivell, com corresponia a l’ambaixada cultural catalana. 
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Després de les diverses intervencions fou servit un lunch. I tot seguit l’Orfeó Català 
obsequiarà els presents amb tres primícies musicals:

- El cant de la senyera, Sota de l’om i L’hereu Riera, tres peces musicals típicament 
catalanes.

La premsa ressenya: “Veus-aquí una recepció que deixarà grat record en tots els que 
tingueren el gust i l’alt honor de poder-hi assistir”.

PRIMER CONCERT (14 de juny)

La premsa local ja s’havia cuidat d’escriure sobre l’Orfeó Català i la seva actuació a 
la ciutat de París. Per tant, a París, l’Orfeó Català no era un desconegut, sinó un ben 
conegut.

El concert se celebrà al gran Teatre dels Camps Elisis. 250 coristes, entre homes, 
dones i nens ocupen l’escenari. Devia de ser quelcom extraordinari. Les cròniques així 
s’expressen: 

“La vegérem, per sort, absolutament plena. Tot París era allí”. Amén de totes les autoritats 
polítiques assistents a la recepció, hi consta una llarguíssima llista de grans mestres i 
musicòlegs francesos i de la resta d’Europa. 

Programa: 

- El cant de la senyera, de Millet
- Sota de l’om, Morera
- Cançó de Nadal, Romeu
- El rossinyol, Mas i Serracant
- Els tres tambors, Lambert
- El cant dels ocells, Millet 
- La sesta, Noguera
- L’hereu Riera, Cumellas Ribó 
- Els Xiquets de Valls, Clavé
- Don Juan i don Ramon, Pedrell
- La mort de l’escolà, Nicolau
- Ave verum, Saint-Saëns 
- Madrigal, Brudieu
- Ocellada, Jannequin
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- Ave Maria, Josquin des Prés
- O magnum mysterium, Victoria
- Credo de la missa del papa Marcel, Palestrina 

El resultat és perfectament descrit pel cronista F. Lliurat, que diu:

“Tot fou escoltat amb atenció. La corrent entre’ls executants i el públic que’ls escoltava... 
fou ben prompte establerta. La vetllada transcorregué entre ‘bravos, visques’ i 
aplaudiments sorollosíssims. 

No gaire lluny de mi, el pianista francès l’Eduard Risle resta embadalit. Em sembla 
veure’l encara deixant-se breçar dòcilment per les humils cançons nostres. Una actitut 
similar a la de més d’un català conegut nostre enfront del nostre art, de les nostres 
cançons (pagesívoles... diuen) del folklore català.” 

En acabar el concert de l’Orfeó Català, la Societat Bach de París programa un sopar en 
honor al mestre Millet. El sopar fou servit en un del hotels més elegants de l’avinguda 
dels Camps Elisis, l’Élysée Palace. Entre els assistents s’hi troba: Maurice Ravel, Florent 
Schmitt, Lluís Millet, Enric Granados, Francesc Pujol, Marguerite Long (exquisida pianista), 
Germaine Leon, (una de les millors deixebles d’Isaac Albéniz), el diputat Joaquim Cabot, 
premsa barcelonina...
 
“Fou una festa íntima i deliciosament elegant. El cronista li pregunta al mestre Maurice 
Ravel:

-Què penseu de l’Orfeó?

-No he sentit res semblant, és admirable! Penso escriure ara algun chor... glosant 
cançons”. 

El Centre Català de París també organitzà un àpat, al restaurant Weber, en honor a les 
autoritats que acompanyen a l’expedició. 

SEGON CONCERT (16 de juny)

En el marc incomparable i encisador del Teatre Trocadero dels Camps Elisis, una sala 
plena a vessar, engalanada i solemnement preparada per acollir un gran esdeveniment, 
se celebrà el segon concert de l’Orfeó Català a París. L’aforament de la sala és de 6.000 
assistents.
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El contingut del programa fou:

- El cant de la senyera, Millet
- Cançó de Nadal, Pérez Moya
- La Gata i el Belitre, Pujol
- Muntanyes del Canigó, Manén
- Cançó de bressol, Sancho Marraco
- La Mare de Déu, Nicolau
- Muntanyenca (sardana), Morera
- Jovenívola (sardana), Pujol
- Canteu al Senyor un càntic nou (motet), J.S. Bach
- Himne a setze veus, R. Strauss
- La mort de l’escolà, Nicolau (a petició popular) 

Les dues sardanes foren interpretades per la cobla La Principal de Peralada durant la 
mitja part del concert. 

“L’Orfeó Català fou novament aclamat, el públic no es cansava d’aplaudir. Els nostres 
valents cantaires triomfaren, doncs, novament. A més, triomfà el nostre art.

Quan se’m digué que entre les cançons sentirien també sardanes, vaig tenir por... Aimo 
la cobla, ho confesso, i sóc més ben sensible al ritme de la sardana. Vaig tenir por, però, 
que una cosa en el fons pura, fos potser profanada... I com que sento el sant respecte 
de tot ço que és, temia que així la cobla com les sardanes... no fossin tal volta enteses. 
Confesso que vaig errar-me, car les sardanes triomfaren.

Al sortir d’aquest segon concert, tots pensaven això: que acabàvem de demostrar, 
de faisó ben palesa, que hi ha en la nostra Hispania quelcom més que rasgueigs de 
guitarres, que colpeigs de castanyoles i que... moviments suggestius.”.

Amb l’audició triomfal de l’Orfeó Català al Teatre Trocadero dels Camps Elisis, s’acaba 
la sèrie de concerts organitzats amb ocasió del Congrés de la Societat Internacional de 
Música. 

CRÍTICA del primer concert de París 

L’Echo de París i l’Excelsior coincideixen a afirmar “que els nostres tenors, així que 
canten descobertament i fort, tenen una tendència a donar un timbre nasal o gutural”.

La crítica, excepte comptades opinions, fou molt favorable i dirigida a algunes peces 
musicals. S’escapa del meu propòsit ressenyar les crítiques i les rèpliques.
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Quitartt, referint-se al Credo de Palestrina, escriu: “En veritat vos dic que semblant 
realització és d’un molt gran artista”. 

Lluis Schneider escriu: “En Millet és ben de veres un benemèrit de la religió artística... 
sos executants semblen servir alguna idea més alta encara que la música”. 

Comedia, E. Vuillermoz. escriu: “Jo aconsello als nostres cantaires de no anar als 
concerts de l’Orfeó: és per a ells l’únic medi de conservar el llur orgull d’ésser francesos”. 
Aquesta opinió tan fresca i sincera, escrita per un crític francès, té molt de mèrit.

Le Gil Blas, Georges Pioch. Escriu: “Cal donar mercès als organitzadors del Congrés 
Internacional de la Música d’haver convidat a revelar-se a casa nostra semblants 
cantaires, que són assenyalables, malgrat llur caràcter anònim, entre els artistes més 
reals de la música”. 

Le Matin, Alfred Bruneau. “Però és en les cançons populars que s’és mostra realment 
superior. Expressa tota la joia, tota la melangia, tota la poesia d’una raça. Fou amb gust 
aclamat.

Entre les músiques d’altres temps, algunes d’elles ben conegudes, s’ha de fer un lloc 
apart a les cançons populars catalanes”.

Le Journal des Débats. “Concert inoblidable, que ha valgut en aquesta meravellosa 
orquestra humana un triomf que no es pot dir. El programa era d’una gran varietat. On 
Mr. Lluís Millet i els seus cantaires han mostrat de la manera més emocionant tots els 
recursos d’un art incomparable, ha segut en l’execució del Credo de la missa del papa 
Marcel, de Palestrina”.

L’Echo de París, Adolphe Boschot. “Entre les músiques d’altres temps, algunes d’elles 
ben conegudes, s’ha de fer un lloc apart a les cançons populars catalanes... per la 
vivesa, l’encisadora dolçor i per tots els matisos de l’execució, per la magistral justesa 
d’aquest cor nombrós, sòlid i dúctil, puixant i delicat”.

Le Figaro. Henri Quittard. Referent al Credo de la missa del papa Marcel, diu: “...en Lluís 
Millet donà a aquell troç musical una interpretació tan bella, tan gran, tan magníficament 
ordenada, que no semblava sinó que el sentíssim veritablement per primer cop. En 
veritat vos dic que semblant realització és d’un gran artista”. 

L’Éclair, G. Jean Aubry. Escrivia: “Des dels chors russos de Boris Godounow, cap 
conjunt choral no havia promogut en nosaltres una tal exaltació interna”. 
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L’Intransigeant, Gustave Bret. Referent al primer concert escrivia: “La vesprada d’ahir 
va veure la més bella manifestació choral que París hagi mai vist. Ens han visitat 
admirables chors holandesos, russos, anglesos: mai hem sentit res que se semblés 
an aquest extraordinari conjunt català. La perfecció tècnica que pot alcançar, sota la 
direcció d’en Lluís Millet, no es pot imaginar... i es comprèn que tots els artistes que 
passen per Barcelona... quedin estupefactes i meravellats, i es comprèn així mateix 
els elogis que un músic poc pròdig d’alabances, Richard Strauss, ha volgut tributar-li 
públicament. Ja des del primer número, compost de cançons populars d’una poesia 
admirable, tota la sala restava captivada”. 

Els elogis encesos i enfervorits per part de la premsa especialitzada continuen. Analitzen 
cada una de les peces musicals interpretades fent menció especial a: El cant de la 
senyera, El cant dels ocells, La mort de l’escolà, O magnum mysterium i el Credo.

CRÍTICA del segon concert de París

Le Courrier de l’Argentine, H. Quittard. Escrivia: “En el quadre encisador de la Sala 
del Teatre dels Camps Elisis, l’Orfeó Català ha obtingut l’altre vespre un dels triomfs 
més esclatants que es recordin a París en el món de l’art... tota la gran premsa, tots els 
crítics n’han quedat sorpresos i meravellats. No n’hi ha cap que, sincerament, no envegi 
Barcelona, Catalunya, Espanya, que compten en l’actualitat amb la més sorprenent, la 
més meravellosa massa choral que hi ha al món”. 

Le Gil Blas, G. Pioch. Ressenyava: “L’execució d’un Himne a setze veus de Mr. Richard 
Strauss, pot ser presentada com exemple a tots els choristes de l’univers, i en primer 
lloc als choristes francesos. No oblidarem mai la visita que ens ha fet l’Orfeó Català. Tant 
de bo que el seu record se convertís en una lliçó per aquells que a França s’ocupen del 
cant choral”. 

L’Accion Française, J. Darnaudat relata: “Vetlla sublim! Pot ser la més encisadora de 
totes aquelles que m’han fet sentir les joies de la música!

Els chors celestials deuen cantar així! Glòria an Millet, artista genial, que ha format 
aquest meravellós, aquest incomparable exèrcit de cantaires... d’una justesa i d’una 
perfecció mai sentides.

Visca en Lluís Millet. Visca en Pedrell. Visca en Nicolau. Visqueu vós, deliciosa sopran 
solista; que jo, en mon llit de mort, encara sentiré el vostre re, sol, re sobre la paraula 
rossinyol! Visca l’Orfeó Català! Visca l’art!”.  

Quan menciona la sopran solista s’està referint a la mallorquina Andrea Fornells, que ja 
era coneguda com a notable soprano solista. 
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Le Figaro. H. Quittard, escrivia sobre la cobla: “...Una orquestra popular, la Cobla 
Peralada,ens va fer sentir alguns aires de dança d’un sabor singularment característic.

En primer lloc per la sonoritat: el timbre agrest i nasal dels petits i grans oboès (tenores i 
tibles), encarregats de sonar el tema de les cançons, es marida d’una faisó ben divertida 
amb les àgils floritures del flabiol i amb el mormolament obstinat del tamborí. Però 
més característiques encara semblen els temes acolorits per aquesta instrumentació 
pintoresca i rústica: l’originalitat i vigor del ritme, l’elasticitat ondulant de la línia 
melòdica, la intensitat del sentiment expressiu, en una paraula, la musicalitat, són del tot 
assenyalables”

Critica durament l’Himne a setze veus de R. Strauss “Cal confessar que l’audició 
d’aquesta obra va causar una decepció gairebé general. La inspiració és del tot 
ordinària... està mancada de les qualitats més essencials del gènere. Que un mestre 
del valor de R. Strauss... experimentat quan se tracta de combinacions orquestrals, sols 
hagi sabut tan malament treure partit de les veus, és una cosa bastant estranya... mentre 
que la interpretació de l’Himne a setze veus... ha provat que l’Orfeó, sota la direcció del 
Mr. Millet, pot traduir amb tota la perfecció desitjable les composicions més complexes 
i més difícils que mai s’hagin escrit per a chor”.

L’Eclaire. “...interpretant el desig de la majoria del públic, l’Orfeó afegí al programa la 
sentida composició d’en Nicolau, La mort de l’escolà, que obtingué el primer dia un èxit 
extraordinari.

Les sardanes, executades per una petita orquestra (10 músics), d’instruments de vent 
d’estranyes sonoritats, atractívoles i pintoresques, que accentuaren encara més el 
caràcter profundament nacional de tota la primera part del programa”. 

La Liberté, G. Samazeuilh. Ressenyava: “Hem d’agrair als Amics de la Música i a la 
Societat Bach, l’idea d’organitzar, amb motiu del Congrés, les tasques del qual han sigut 
referides detalladament pels diaris, les dues belles sessions d’aquests dies passats... 
entre peça i peça, va experimentar un grandíssim plaer escoltant les sardanes catalanes, 
l’atractiu principal de les quals consistia en la sonoritat rústica i incisiva de la cobla, 
utilitzada no fa gaire temps a Béziers”. Naturalment s’està referint a la cobla La Principal 
de Peralada.

“Amb plaer m’uneixo als aplaudiments entusiastes amb què fou festejat aquest conjunt 
català i son quefe convençut Mr. Lluís Millet. I desitjo, sobre tot, que llur exemple... 
produeixi a casa nostra, alguns fruits”. 
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L’Humanité, Cyrille. Després de lloar la qualitat del concert destaca, per damunt de tot, 
La mort de l’escolà, d’Antoni Nicolau, i manifesta: “...és d’una bellesa corprenedora...” 
Critica durament l’Himne a 16 veus, no per la seva interpretació, sinó per la poca qualitat 
de la partitura, i acaba dient: “l’Orfeó Català va triomfar heroicament d’una prova tan 
important”. 

Le Gaulois, L. S. Referent a la cobla, relata: “Entre les dues parts d’aquest concert 
magnífic dedicat al cant vocal, hem sentit la Cobla de Peralada, banda d’instrumentistes 
que toquen sardanes, mena de dances populars i rústiques. Res més curiós que aquests 
músics, el primer dels quals toca a la vegada el flabiol i el tamborí, que ritma la dança; 
altres músics toquen oboès rústics, de sonoritat molt fortes, del gènere que va utilitzar 
Mr. Déodat de Séodat de Séveracen en el saborós preludi d’Helena de Sparta. Afegim 
an aquests oboès els metalls (cornetins - fiscorns) i un contrabaix de cordes. Sembla 
sentir-se tot una multitut camperola desencadena en una dança frenètica. El so cridaner 
del flabiol sembla que se’n va a topar contra les muntanyes, i els oboès escalen els cims. 
Evidentment, això no és gran art, art distingit, però és color, és quelcom d’agrest, és l’aire 
lliure que canta”.

Comedia, E. Vuillermoz. Referent a la cobla escriu. “Apunten l’èxit particular de les dances 
populars executades per la Cobla Peralada, orquestra local característica a la qual els 
enormes oboès camperols donen l’esclat enlluernador de llurs sonoritats cridaneres 
i vibrants de llum. Aquests timbres, d’una cruesa i d’una verdor ben rústegues, han 
refrescat i encantat els timpans fatigats de la nostra gent de ciutat. Aquest petit grupo... 
fou festejat com si es tractés del resultat de les recerques orquestrals més refinades. 
Certament sa riquesa ingènua, mereixia aquest homenatge”. 

Excelsior, J. Chantavoine. 
Després de descriure, al seu aire, els instruments de la cobla, escriu: “El conjunt 
formava sonoritats aspres i joioses, on els dos oboès graves (tenores) oferien una nota 
particularment saborosa i original. En la sala tancada del Trocadero, amb tot i ésser força 
espaiosa i plena d’ecos, hi havia encara un xic de duresa en aquests timbres camperols; 
però en una plana, al peu d’una muntanya, on s’hi veurien pasturar vaques, i per fer ballar 
algun aplec de gent pagesa per medi de les tonades eixerides que executava, aquesta 
orquestra senzilla deuen adquirir un valor pintoresc incomparables. Fou tan aclamada 
com l’Orfeó”. Sense comentaris. 

L’Intransigeant, Gustave Bret. Referent a la cobla escrivia: “Quina revelació també 
foren per a nosaltres aquestes dances tocades per una orquestra local, que ens oferia 
les sonoritats més riques, més encisadores i mes lluminoses! Ditxós país aquell on el 
poble sencer i (entenc amb aquest mot totes les classes de la societat) dança a l’aire 
lliure al so de la bella música, i on els més excel·lents compositors no es desdenyen 
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d’escriure, per aquests balls populars, músiques sempre noves! Res pot donar idea del 
ritme, del goig, del sol que hi ha en les tres sardanes que foren executades per la cobla 
de Peralada: La primera, d’en Morera (Serra amunt), conté una frase d’una bellesa 
emocionant. La segona d’en F. Pujol (Jovenívola) és valenta i flexible”.

La tercera, d’en Manén, que fou un bis, i probablement Camprodon. “És més senzilla 
i menys característica. L’èxit d’aquest conjunt instrumental era de preveure. I és de 
preveure també que, podent viatjar més fàcilment que l’Orfeó Català, la Cobla Peralada 
tornarà ben pròximament.

Ens en felicitarem”.

Les opinions escrites són molt extenses. Des dels diaris passant per les revistes i 
les publicacions periòdiques especialitzades, totes mostren la perplexitat davant els 
concerts de l’Orfeó Català. Els millors elogis foren per La mort de l’escolà, L’hereu Riera, 
O magnum mysterium i el Credo de la missa del papa Marcel de Palestrina.

Frases com “la grandiosa sala del Trocadero ha quedat petita per escoltar la millor 
formació coral del món”, o que “aquesta formació cloïa digníssimament el V congrés de 
S.I.M.” abunden als diaris i revistes especialitzades 

Referent a les execucions de la cobla La Principal de Peralada, no va sorprendre a 
tothom; però en general, el públic la comprengué i obtingué bona crítica. Destaquen el 
seu caràcter bucòlic i la singularitat del so dels seus instruments. Desconeixen, però, el 
nom dels instruments i qualifiquen el seu so i art com a camperol i primari. 

Aquestes singularitats ja foren emprades per la Cobla Antiga Pep de Figueres el 1908 
per atreure el públic de París: “Camperols empordanesos toquen i ballen les seves 
danses” o “pastors de les muntanyes de l’Empordà toquen i ballen les seves danses 
ancestrals”. Era la tardor de 1908. Segurament que algun crític recordava encara els 
seus escrits sobre aquell esdeveniment. 

Bé, ha arribat el moment de fer les maletes i emprendre cap a Anglaterra. 

VIATGE A LONDRES

Era el 17 de juny de 1914 quan, aposentats i instal·lats al tren, aquest posa en marxa la 
seva potent maquinària en direcció a Calais. El pas pel Canal de la Mànega preocupa a més 
d’una viatger. Així consta escrit. “...l’obsessió... o millor dit encara, la por (motivadíssima!) 
del susdit Canal ens amarga un bon xic els moments que vivim.
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En F. Pujol, m’ofereix píndoles. Prengui-les i així no’s marejarà”. 

Però va fer un temps esplèndid, amb una mar deliciosament calmosa. Tot i això alguns 
viatgers es van marejar i un dels primers fou, precisament, el metge que acompanyava 
l’expedició. 

La travessia durà una hora i quart més o menys i el tren que ens havia de portar al destí 
final ja era a punt. “L’omplírem en pocs moments. I, un cop tancats amb clau dintre’ls 
vagons (segons el costum anglès) partírem prest vers la gran urbs”. 

És interessant la descripció de les primeres impressions que ressenya el reporter.

“Veu-nos, en fi, arribats a l’estació de Charing Cross. En realitat, ja fa estona que som 
a Londres... Mentre el tren corria, hem començat a guaitar la ciutat. Tot apareix negrós, 
talment fumat... Fora de l’estació els autobusos ens esperen. Els omplim tot seguit. 
Mentrestant algú impressiona plaques, cintes cinematogràfiques... Són a rebre’ns el 
cònsol i vicecònsol espanyol, el Sr. Carreras que tant ha fet a Londres per l’Orfeó Català.

Els autobusos, un darrere l’altre, comencen a sortir. Mentre passen pels carrers de la 
gran urbs, els anglesos, tot estranyats, no’s cansen d’esguardar-nos. I és que tots ens 
movem, tots cridem... d’una faisó ben poc britànica... Tot d’una, veus ací un autobús, que 
no era pas dels nostres, en el qual s’anuncien (cridanerament!) els nostres concerts de 
Londres. Res hi manca, realment, en susdit anunci: ni les quatre barres!... Això en ple 
Londres ens sorprèn ben agradosament.” 

Després de circular amb autobús pel centre de la ciutat, diu: “...veus-aquí un lloc silenciós, 
abandonat, diria’s... és Sinclair Road. A cada banda de carrer, xalets precedits de jardins. 
Són els nostres xalets. I els autobusos s’aturen. Tots baixem... Raconet ordenat, net, i 
subtilment distingit. Des de la nostra cambra (reduïdeta), recordem ara força balcons 
guarnits de flors... Pensem, tot seguit, que si Londres deu d’ésser la ciutat de la boira... 
a l’ensems es la ciutat de les flors”. 

PRIMER CONCERT 

Els tres concerts contractats tingueren lloc a la gran sala de l’Albert Hall de Londres. És 
una sala immensa on hi caben unes dotze mil persones.

El primer concert està previst a la tarda del dissabte, dia 20 de juny de 1914. 
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En aquest primer concert, a més de l’Orfeó hi participà la soprano Maria Barrientos, el 
violinista Joan Manén i la New Symphony Orchestra. 

Heus aquí el programa:
- El cant de la Senyera, de Millet
- Sota de l’om, E.Morera 
- El rossinyol, Mas i Serracant
- Tres tambors, Lambert
- El cant dels ocells, Millet (solista, M. Barrientos )
- L’hereu Riera, Cumellas Ribó
- La sesta, Noguera
- Elegia eterna, Granados (solista, M. Barrientos)
- La mort de l’escolà, Nicolau 
- Concerto, Mendelsshon (solista, Manén)
- Sumer is icumen in, anònim 
- Cantem al Senyor un càntic nou, J.S. Bach 

Composicions com L’hereu Riera hagueren de repetir-se. Na Maria Barrientos cantà dues 
peces acompanyada del cor a boca closa. A l’entreacte interpretà l’escena de la follia de 
Hamlet acompanyada de la New Symphony Orchestra. 

Com era d’esperar, les intervencions de na Maria Barrientos i Joan Manén foren 
aplaudidíssimes. 

En aquest primer concert hi assistiren representants de la reialesa anglesa, l’ambaixador 
i el cònsol d’Espanya i el més selecte de la colònia espanyola a l’illa. 

La nota negativa fou la baixa concurrència de públic que, amb prou feines, omplia la meitat 
del local. El públic anglès és diferent del llatí i potser no s’interessa tant pel contingut del 
concert, tot i comptar amb una soprano admirada a Londres; na Maria Barrientos.

SEGON CONCERT

Com l’anterior, també se celebrà a l’Albert Hall, el dilluns dia 22. Hi assistiren les mateixes 
autoritats més l’exreina de Portugal i Richard Strauss. A la llotja, els Srs. Cabot i Francesc 
Cambó.

El contingut del programa era:
- El cant de la senyera, de Ll. Millet
- Cançó de Nadal, Pérez Moya
- Cançó de Nadal, Romeu



79

- La Gata i el Belitre, F. Pujol
- Cançó de bressol, Sancho Marraco
- Muntanyes del Canigó, J. Manén
- Camprodon, sardana de J.Manén
- Himne a 16 veus de R. Strauss
- Sonata, Tartini
- Gavota, Martini-Manén
- Ballet, Gluck-Manén
- Dansa espanyola, Sarasate-Manén
- Ave Maria, Josquin des Prés
- O magnum mysterium, Victoria
- Credo de la missa del papa Marcel, Palestrina

Bon nombre de cançons foren llargament aplaudides i per tant repetides. Però la música 
sacra no assolí tanta acceptació tot i que l’execució fou magistral. Dóna la impressió que 
el públic no les ha entès. 

Durant el segon intermedi, Richard Strauss anà a abraçar el mestre Millet, felicitant-lo 
efusivament per la curosa i encertada execució del famós Himne. Aquest fet encoratjà 
encara més els coristes de l’Orfeó, i representarà per a ells un preuat i significatiu record.

La cobla La Principal de Peralada tocà molt bé la sardana Camprodon de J. Manén, i, fora 
de programa, l’eixerida i alegre sardana de F. Pujol Jovenívola. 

Donava goig veure el gran mestre Richard Strauss amb quin entusiasme parlava sobre els 
instruments de la cobla! Tant és així que aconseguí que el mateix dia 24, data del tercer 
concert, la cobla La Principal de Peralada fes una actuació a casa de lady Spencer, una 
de les dames més distingides d’Anglaterra. El mestre Strauss intentà portar-hi, també, 
l’Orfeó Català; però no fou possible.

TERCER CONCERT

El tercer i darrer concert a Londres se celebrà, el dimecres dia 24 de juny, a l’Albert Hall. 
Un públic nombrós i extremadament distingit omplia quasi de gom a gom la grandiosa 
sala. A la llotja reial la princesa Mary, els prínceps Artur i Maria de Connaught, el príncep 
Teck... El públic assistent a aquest concert es mostrava disposat a passar una vetllada 
singular.

Participen al concert: l’Orfeó Català, la cobla La Principal de Peralada, les sopranos 
Maria Barrientos i Andrea Fornells, la jove pianista Paquita Madriguera de tan sols tretze 
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anys, el tenor austríac Hermann Gürtler, Vicenç Maria de Gibert, Blai Net, Joan Rovira, 
Edward Mason (violoncel·lista), Gordon Walker (tenor) i la New Symphony Orchestra. 

El programa era el següent:

- És costum de l’Orfeó Català encetar els concerts amb el seu himne: El cant de la 
Senyera, de Millet 

- Sota de l’om, Morera
- El rossinyol, Mas i Serracant
- La Gata i el Belitre, F.Pujol
- Cançó de bressol, Sancho Marraco
- L’hereu Riera, Comellas Ribó
- Cants de la terra (sardana), J. Serra.
- La Mare de Déu, A. Nicolau
- Ocellada, Jannequin
- Credo de la missa del papa Marcel, Palestrina
- Allegro de concert, Granados (P. Madriguera)
- Oda a Santa Cecília, Händel

El cronista F. Lliurat ressenya les primeres impressions del concert. Referint-se a l’Orfeó 
escriu:

“Els aplaudiments foren tan ferms, tan sorollosos, que rebérem la impressió que’ls 
anglesos s’obstinaven en demostrar-nos que’ns entenien. Semblava que s’empenyessin, 
amables, en fer ço que podien perquè el nostre darrer record fos agradable.

L’Orfeó fou ovacionat, festejat, amanyagat pel públic que anà a escoltar-lo. Força 
produccions, com de costum hagueren de repetir-se.

Na Maria Barrientos fou també, i amb raó, ben aplaudida. Sa veu, indiscutiblement 
deliciosa, captivà als anglesos. Cantant l’Oda tingué moments ben feliços. 

La cobla interessà novament. Tocà, fora de programa, Balladora, d’en F. Pujol. I heus-
aquí una sardana absolutament trobada.

La nostra amigueta de tretze anys, Paquita Madriguera, tocà molt be l’Allegro de l’Enric 
Granados i dues peces més. 

N’Andrea Fornells, de l’Orfeó Català, fou també força aplaudida (així a París com a 
Londres) cada cop que cantà (amb l’encisadora simplicitat que ella sap fer-ho bé) 
alguna de les nostres cançons.” 
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Un irreparable succés

Un fet luctuós trasbalsà la satisfacció i joia de tota l’expedició. Na Carme Tort, component 
de l’Orfeó Català, només trepitjar terra anglesa es mostrà indisposada. En tot moment fou 
atesa per personal sanitari que acompanyava l’expedició fins que creuen oportú sol·licitar 
la intervenció dels serveis sanitaris de Londres. Ingressada en un hospital regit per 
monges, finà la tarda del dia 24, més o menys a l’hora que l’expedició feia el seu darrer 
concert. En tot moment l’acompanyaren el seu pare i el seu germà. La família disposà de 
l’equip auxiliar de l’expedició, del personal polític i diplomàtic per inhumar les despulles 
de la malaurada Carme. 
 
LA CRÍTICA ALS CONCERTS DE LONDRES 

En general, la crítica anglesa fa una valoració diferent de les qualitats dels concerts. De 
les cançons populars reconeixen la seva interpretació magistral però dubten de la seva 
qualitat intrínseca. El públic aparenta que no comprèn la vàlua de la música religiosa. 

Referent a la soprano Maria Barrientos, que ja era una diva reconeguda pel públic 
londinenc, obtingué una bona acceptació de les seves actuacions. Hi ha unanimitat en 
la crítica. 

“Una cantatriu dotada de les més grans qualitats i de la més rara dolçor de veu... soprano 
d’una veu dolçament timbrada, pura i deliciosament fresca”.

Les ressenyes en diaris i revistes són abundants i tècniques. Cada crític fixa la seva 
atenció en alguna singularitat. En general filen més prim que els parisencs, posen al 
descobert, segons ells, els punts flacs de l’Orfeó Català. Això implica que, per donar 
una idea exacta de la crítica, caldria ressenyar-les totes, però aquest propòsit s’escapa 
dels meus objectius. Procuraré sintetitzar i aportar la crítica dirigida especialment cap a 
la cobla.

The Bradford Daily Telegraph. “El chor espanyol... és quelcom de nou en matèria de 
chors... i quelcom ben interessant. Certament l’Orfeó Català deu ésser el chor més jove 
del món, per més que els tenors i els baixos ja siguin grans. Molts dels nois soprans 
i contrals no deuen tenir més de sis o set anys i el terme mig de l’edat de les noies 
soprans és d’uns dotze anys”. 

The Daily Telegraph. Fa constar les singularitats importants de l’Orfeó Català. “...Sos 
cantaries són treballadors que, després de la jornada, cerquen un descans en el cant; 
i la finalitat de la corporació és fer reviure la música popular i religiosa del seu país... 
així s’està acomplint en la vida política, social, literària, artística i científica de Catalunya. 
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Aquells que no tenen l’horitzó tancat per les boires del Canal, saben ja fa temps que 
aquest renaixement és una realitat i no un de tants motius de conversa. Sembla, a més, 
que és ben sincer, car molts recordaran que l’any passat el Sr. Arbós va fer un gran esforç 
per portar a Londres l’Orquestra Simfònica de Madrid, temptativa que va fracassar per la 
raó de sempre: la falta de cabals i la impossibilitat d’aconseguir-los. L’Orfeó Català, pel 
contrari, ha segut més afortunat, perquè en sa pròpia terra, Catalunya, ha obtingut l’apoi 
necessari de capitals particulars, vertadera prova de sinceritat”. 

The Standard. Sobre la cobla opina: “Un altre atractiu del concert d’ahir vespre va 
ser la dança popular catalana, Camprodon, executada per una orquestra catalana 
de deu executants. Els instruments de la terra que la constitueixen són un timbal en 
miniatura, i instruments de vent de metall i fusta, aquest últims quelcom semblants a 
clarinets engrandits. El to és ronc i gangós i en conjunt recorda fins a cert punt els 
sacs de gemecs; però la melodia té una exuberància que fascina i els ritmes una vida 
extraordinària, produint un efecte extremadament joiós, que fa inevitable la repetició”. 

The Daily Telegraph. 23 de juny. Referint-se a la cobla expressa: “La combinació de 
llengüeteria de la petita orquestra catalana no se sembla a res de lo que hagin pogut 
sentir els que freqüenten els concerts de Londres. La seva escala no és la nostra 
temperada, i, ja al començar, les primeres notes del flautí cridaner i del diminut timbal 
(ambdós instruments tocats per una sola persona), que preludien la dansa, produeixen 
un efecte estranyíssim, però joiós. Una música així sols pot ser sentida a Barcelona i a 
les faldes dels Pirineus Orientals”. 

The Stage. 25 de juny. Ressenyava: “...compositors eminents, com Richard Strauss i 
Saint-Saëns, han dirigit llurs obres amb la cooperació dels cantaires de l’Orfeó Català, 
quedant-ne completament satisfets. La Sra. Maria Barrientos, el Sr. Millet i l’Orfeó 
en general, no han d’ésser dels menys benvinguts entre l’aplec de visitants musicals 
cosmopolites d’aquesta temporada”. 

The Referee. 28 de juny. Referint-se a la cobla escriu: “...una dança intitulada Camprodon 
fou executada amb extraordinari rigor i, cal afegir, amb un colorit ben característic, per 
una orquestra catalana de deu executants que toquen instruments de metall i de fusta i 
un timbal en miniatura. El conjunt suggeria l’idea de sacs de gemecs transfigurats”. 

The Reynolds Weekly Newspaper. 28 de juny. Relata: “La curta sèrie de concerts de 
la societat choral Orfeó Català de Barcelona han revestit un particular interès. Pot ser 
alguns dels nostres chors del Nord guanyin a l’Orfeó Català com a poder i riquesa vocal, 
però gairebé mai hem sentit cantar a veus soles, sense acompanyament, d’una manera 
tan acabada i amb tanta bellesa i varietat d’expressió”. 
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The Sunday Times. 28 de juny. Referent a la cobla anotava: “...una dança catalana, 
Camprodon, va ser executada per una orquestra ambulant típica amb instruments del 
país. Amb tot i ésser la sonoritat gangosa i cridanera, produí un efecte ben joiós el brio 
de l’execució combinat amb la vivacitat de la melodia i el vigor del ritme de la dança”. 

The Musical Times. 1 de juliol. Referent a l’assistència de públic escriu: “L’auditori 
fou escàs relativament a les dimensions enormes de la sala, però en compensació va 
demostrar el més fervent entusiasme, les conseqüències del qual foren la repetició 
de diverses composicions i les nombroses sortides dels artistes per apaivagar els 
aplaudiments”. 

Com a cloenda de les actuacions de l’Orfeó Català a Londres, el representant del 
Musical Herald escriu un interessant i documentat article sobre l’Orfeó on demostra 
que coneix a fons l’entitat. Fa menció a la seva història, la dels Cors de Clavé i la del Palau 
de la Música. Aprofita l’ocasió per fer una entrevista al Sr. Francesc Pujol, sotsdirector de 
l’orfeó, que conté revelacions força interessants. 

Heus ací l’entrevista, transcrita literalment. 

M. H. Com ho feu per admetre un chorista? Proveu les veus?
F. P. Sí, els que ho sol·liciten són admesos en qualitat d’estudiants i assisteixen a 
les classes de solfeig. Si demostren tenir suficient aptitud, i quan estan degudament 
preparats, llavors poden entrar al chor previ examen.

M. H. Els ensenyeu a llegir la música?
F. P. Sí.

M. H. Vénen obligats a satisfer una quota?
F. P. Sí; deu diners mensuals (o sigui una pesseta).

M. H. Teniu reunions durant tot el curs de l’any?
F. P. Sí, els homes es reuneixen tres cops per setmana, les dones també tres cops, i els 
nois gairebé cada dia. Aquests són els assaigs parcials. Quan aquests estan suficientment 
avançats en la preparació d’un programa, llavors s’ajunten tots per a completar llur treball.

M. H. Quins són els quefers diaris dels choristes? Són, per exemple, empleats dels molls?
F. P. Són gent de la classe mitja i exerceixen tota mena d’oficis i càrrecs. 

M. H. El chor, té intervenció en alguna església?
F. P. Corporativament no, però un cert nombre de sos membres canten en alguna de les 
esglésies de la nostra ciutat.
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M. H. Han pres part alguna vegada en representacions d’òpera?
F. P. No; no els agrada disfressar-se ni accionar com la gent de teatre. 

M. H. Quin nombre aproximat de cantaires se renova d’un any a l’altre?
F. P. És un nombre reduït, la major part de choristes es mantenen ferms al nostre costat. 
Les pèrdues més grans les tenim amb els nois quan muden la veu. 

M. H. Haveu sentit algun chor anglès?
F. P. El Sr. Millet i jo vam assistir a l’últim festival dels Tres Chors que es va celebrar a 
Worcester, causant-nos una bona impressió. Allí vam conèixer l’Elgar.

M. H. En quin sentit vos sembla que els nostres chors es diferencien dels vostres?
F. P. Vosaltres no exterioritzeu ni sou tan impulsius com nosaltres. No haveu d’oblidar 
que el nostre ardiment és degut, principalment al lloch que ocupem en el renaixement 
de Catalunya, el qual afecta la política, l’art, la religió i tots els altres elements que 
contribueixen a la nostra creixença com a poble.

M. H. Teniu el costum de sostenir les veus amb el piano i algun cop amb l’orquestra?
F. P. No. Cantem gairebé sempre sense acompanyament; mes quan una obra exigeix 
ésser acompanyada, llavors utilitzem, segons el cas, el piano o l’orquestra.

M. H. Canteu de memòria?
F. P. No: sempre tenim la música davant nostre.

M. H. Els agrada Londres, als choristes?
F. P. Sí: extraordinàriament. 

M. H. Marxeu d’aquí directament cap a la vostra  terra?
F. P. Sí: no ens aturarem enlloc.

Les interessants declaracions del mestre Francesc Pujol mostren, inequívocament, 
el règim intern de l’entitat; la seva normativa i problemàtica del dia a dia. Són unes 
manifestacions clares i senzilles que posen en evidència la perícia d’ambdós integrants. 
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ARRIBADA DE L’ORFEÓ CATALÀ A BARCELONA

El viatge de retorn, directe de Londres a Barcelona, s’endevina feixuc i avorrit. Portaven 
dotze dies fora de casa, cinc concerts amb els seus corresponents assaigs, desplaçaments 
urbans i internacionals... 

Sortida de Londres, presumiblement el dia 25 de juny en direcció al transbordador que els 
portarà a terra francesa, al Pas de Calais. Seguidament acomodar tota l’expedició, unes 
270 persones. En arribar a la frontera espanyola calia passar el control de passaports i 
fer el canvi de tren que els portaria definitivament al destí final, Barcelona, on arriben el 
dia 26 de juny a les 18:12 hores.

No és cap exageració que, entre controls duaners, coordinacions entre diferents mitjans 
de transport i durada del recorregut, el viatge fos pesat i etern. Sols els mantenia sencers 
els records de l’èxit i les ganes d’arribar a casa. 

L’Estació de França era plena de gom a gom molt abans de l’hora d’arribada. A les 
andanes no hi cabia una agulla. Tothom volia veure de prop els familiars i els herois del 
nostre Orfeó, que durant quinze dies aportaren a les grans capitals europees el més 
exquisit de l’ànima catalana: la música i la dansa.

El batlle accidental, el Sr. Pich, la majoria dels seus regidors, diputats i senadors 
encapçalen el comitè de benvinguda. 

El món musical es troba exhaustivament representat. Entre d’altres s’hi troba:

- Sr. Par, director de l’Associació Wagneriana.
- Sr. A. Nicolau, director de l’Escola Municipal Música.
- Junta directiva de l’Orfeó Barcelonès.
- Lamote, director de l’Orquestra Simfònica de Barcelona.
- La resta de la junta de l’Orfeó Català.
- Sr. Brunet, de l’Institut Català de Gimnàstica Rítmica.
- Representants de l’Orfeó Montserrat.
- Chor infantil Mossèn Cinto.
- Orfeons de Sants, Canigó, Gracienc, l’Eco de Catalunya, chor del Casal Familiar del 

Clot, Societat Coral Catalunya, Esbart Barceloní de Dansaires.
- La Banda Municipal i la de la Casa de Caritat de Barcelona. 
- Una extensa relació d’entitats nacionalistes de diversos llocs de la ciutat i la perifèria. 
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Les forces de la mare naturalesa s’entestaren en batejar la festa, de mode que des de 
les 13 h fins a mitjanit no deixà de plovisquejar. Tot i això, la gent restava impassible, 
aspectant i ansiosa de saludar els seus respectius. 

A l’hora prevista, les sis i dotze minuts, entrà en agulles el tren especial en el qual viatjava 
l’expedició de l’Orfeó Català. Era el 27 de juny de 1914 i un tren que surt del Pas de 
Calais i recorrent mitja França arriba puntual a l’Estació de França de Barcelona. Això 
avui seria complicat; les catenàries, l’estat de les vies, les avaries i totes les inclemències 
imaginables s’encarreguen d’acumular minuts extres al viatge.

El Butlletí de l’Orfeó Català núm. 127-128, així descrivia l’arribada a Barcelona: 
“Certament la rebuda que Barcelona féu a la nostra institució fou afectuosa i entusiasta 
en extrem, succeint-se sense parar, les visques a Catalunya, a l’Orfeó Català i al mestre 
Millet. Els orfeonistes, emocionats, pel goigs d’aquella afectuosa salutació, l’agraïren 
agitant els braços i les barretines abocats a les finestres dels vagons. Al baixar del tren, 
les ovacions es renovaren, formant-se, de seguida, al volt de cada cantaire, un rotlle de 
parents i amics que l’assetjaven materialment”.

El Sr. alcalde saluda el mestre Millet i ambdós encapçalen la comitiva, precedida per 
quatre batidors de gala de la Guàrdia Municipal que recorrerà els carrers Comerç, 
Princesa, Reforma i Alt de Sant Pere fins al Palau de la Música Catalana. Les autoritats i 
demés personalitats que havien anat a rebre l’expedició, pujaren a la gran sala d’audicions 
que era plena a vessar. Quedà molta gent a l’exterior. 

El Sr. Francesc Matheu, com a president de l’Orfeó, es dirigí als presents, donant les 
gràcies a tothom, especialment a les entitats i particulars que amb la seva aportació feren 
possible aquesta sortida. 

L’alcalde de Barcelona, el Sr. Pich, felicità efusivament el mestre Millet per l’èxit assolit 
que ha contribuït a difondre el bon nom de Catalunya a l’estranger.

Tant a l’interior de la sala com al carrer esclataren novament els crits de “Visca Catalunya 
i l’Orfeó Català!”. Tan insistents foren aquests visques que els Srs. Pich i Millet sortiren al 
balcó a saludar a la gran multitud que restava al carrer. El Sr. Millet es dirigí a tot el públic 
amb aquestes paraules textuals:

“Vos remercío coralment aquestes demostracions d’entusiasme, tant més quant en mi no 
hi ha cap mèrit de l’obra realitzada (veus de “sí, sí”, aplaudiments).
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El mèrit és realment de tots: a Catalunya tot canta, i de tots he aprés a cantar, i així ho 
he ensenyat als meus choristes. Vosaltres ens animeu, amb el vostre entusiasme i així 
cantem bé: el mèrit és, dongs, de tots i la glòria a tots correspon”.  

Una forta i llarga ovació, barrejada amb el cant d’Els segadors, clourà aquesta gran 
aventura. Una aventura que representarà una gran fita per a l’Orfeó Català i per a 
Catalunya. 

París i Londres han descobert i viscut una grandiosa i sorprenent, per a elles, manifestació 
cultural del nostre país. La crítica d’ambdues ciutats s’ha quedat perplexa de tot el que han 
sentit i fan vots perquè prompte els sigui possible escoltar-nos de nou. S’han convençut 
que, passat els Pirineus, hi ha quelcom més que toros, flamenc i estrips de guitarra. 

Crec que no hi ha cap dubte de la importància d’aquest episodi, que va marcar una ferma 
fita a la nostra entitat com a poble. Un poble que s’està arrelant fermament per suportar 
sotragades i ventades que posaran a prova la seva solidesa. 

Qui podia imaginar-se que, abans d’un mes, esclataria la Primera Guerra Mundial! Abans, 
però, l’Orfeó Català va exportar, a París i Londres, una part del nostre tarannà i de la 
nostra cultura. 
 

Antoni Torrent 

Fonts consultades:
- Revista Musical Catalana, abril de 1914 (procedència: Fonovilassar78).
- Revista Musical Catalana, setembre de 1914 (procedència: Fonovilassar78).
- Hemeroteca de La Vanguardia.
- Hemeroteca del Diari de Barcelona (Biblioteca de Catalunya).
- Revista del 50è aniversari de l’Orfeó Català.
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CANÇONS DE TREBALL DELS MARINERS DE LA VELA
FRANCESC LLEAL I GALCERAN

INTRODUCCIÓ

Canten els mariners a bord? Més d’una vegada m’han fet aquesta pregunta quan, en 
algun lloc, he parlat de temes nàutics. La veritat és que, generalment, es té una imatge 
força deformada de la gent de mar. L’estereotip d’home ferreny i sorrut, aferrat a una 
ampolla d’alcohol, fent tentines d’una taverna a una altra a Valparaíso o als baixos fons 
de St. Pauli, el barri mariner d’Hamburg, ha arribat a imposar-se a tot arreu. El cert és 
que els mariners sí que canten, sempre han cantat: com a totes les professions, a la mar 
hi ha de tot, des de persones amb el cor d’acer i l’ànima de gel, fins a d’altres capaces 
d’emocionar-se davant d’una posta de sol al bell mig del Pacífic a un grapat de milles de 
qualsevol terra. Els mariners componien cançons sobre tot: el cel, la mar, el vent, l’amor, 
l’enyorament...

Hem de comprendre que per a persones allunyades de la família i de la terra, el cant, 
tradicionalment, representava una vàlvula d’escapament. Cal saber que fins fa ben poc 
els mariners d’altura sovint passaven molts mesos, o fins i tot anys, lluny de la llar. Per 
això es pot entendreque, fins i tot al mariner més dur i descregut, en aparèixer a l’horitzó 
la costa del seu país li vingués als llavis una cançó llarg temps oblidada i, aleshores, quasi 
sense adonar-se’n, comencés a realitzar les feines d’arribada a port tot taral·lejant-la. 
Als antics temps de la vela era rar el vaixell d’altura que no tingués un tripulant que  portés 
a bord un acordió, un violí o bé una senzilla harmònica. La vida a la mar tenia estones 
per a tot, i més d’un deu somriure en contemplar antigues fotografies, esgrogueïdes pel 
temps, on es poden veure parelles de barbuts mariners ballant a coberta, intentant seguir 
el ritme d’un atrotinat acordió. Aquests moments de lleure acostumaven a ser escassos, 
es pot dir que es limitaven als dies de festa, quan la nau navegava per la zona dels alisis, 
amb vents portants. Fora d’aquí no estava ben vist xiular o cantar a la coberta, ja que 
existia la creença que en xiular es cridava el vent, i això només podia fer-se quan hi havia 
calma blanca. Més d’un grumet o d’un aprenent de pilot va rebre una bona clatellada per 
infringir la norma!
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Els mariners, a la vista dels oficials, no podien ballar, cantar, jugar, fumar, fer soroll, ni 
tampoc queixar-se. Els tripulants no podien tenir cap plaer a coberta, aquest lloc era 
només per a la feina.

El castell de proa era l’únic refugi on el mariner estava protegit. Allà, al ranxo de la 
tripulació, situat a sota de la coberta, era on el marí podia crear el seu propi univers. I 
va ser en aquesta part de la nau on van néixer i van anar agafant forma les cançons de 
treball dels mariners de la vela, aplegant músiques i lletres de totes les terres i de totes 
les mars del món.

1. La música i la mar

En general, quan es parla de la música i la mar es fa referència a cançons de temàtica 
marinera, però escrites i pensades des de terra estant. En tenim nombrosos exemples, 
alguns d’ells d’una gran qualitat: Lluís Llach, Georges Moustaki o Josep Tero. Als 
Països Catalans la navegació de cabotatge i la pesca ens han deixat boniques cançons 
anomenades “salomes”, que eren cants o crits compassats que utilitzaven els mariners 
per fer força tots alhora, quan estiraven una corda o bé al moment de bogar. Però jo aquí 
presento uns altres cants de mariners. Uns cants quasi desconeguts a la nostra terra, 
però que avui en dia mouen multitud d’aficionats lluny de les nostres fronteres. Presentaré 
un seguit de cançons de mariners recollides als grans velers d’altura de les darreries del 
segle XIX i començaments del segle XX. Uns temps en què les maniobres dels vaixells es 
feien quasi totes sense l’ajut de cap màquina, només comptant amb la força, l’habilitat i 
la professionalitat dels mariners.

Avui en dia ens sembla quasi impossible que tripulacions tan reduïdes, sovint de menys 
de trenta homes, poguessin maniobrar aquells immensos velers de milers de tones de 
desplaçament. Permeteu-me que remarqui aquí un cop més la paraula “home”, ja que en 
aquelles naus la dona era totalment inexistent. L’única excepció podia ser la dona del 
capità, que a vegades l’acompanyava, però que no participava en els treballs de bord. 
Citaré el cas únic de Joana Lowell, la filla d’un capità que va viure, des de ben menuda 
fins als disset anys, com un tripulant més a bord de la goleta de quatre pals del seu pare, 
però això ja seria una altra història...!

Calia molta força per maniobrar aquells vaixells, però no força bruta. Calia domesticar, 
reconduir, dirigir i sumar l’esforç de la tripulació, i això només s’aconseguia amb els 
cants de treball. Val a dir que enmig dels temporals més desfermats, quan la força del 
vent en passar per entre l’eixàrcia produïa una música infernal que impedia els tripulants 
entendre’s amb paraules, aleshores aquestes cançons dels mariners de la vela perdien 
també les paraules i, aleshores, el shantiman (cap de colla que dirigia la maniobra), només 
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amb gestos i sons guturals, comandava cadascuna de les maniobres. En el benentès, 
però, que cada mariner, a dintre seu, continuava cantant mentalment la cançó adequada.

2. Quaderns de cançons

Alguns tripulants tenien el costum d’anar apuntant en un quadern les cançons noves que 
aprenien en els diversos viatges. Aquests llibrets han estat claus per a la recuperació 
de les cançons de treball; també han ajudat a fixar les velles cançons de la mar les 
entrevistes a mariners jubilats, fetes als diversos ports del litoral.

Aquestes cançons tenien quatre característiques:

1) Cantades només per homes
2) Sense instruments
3) Sense cap audiència
4) Explicaven una història

Quasi totes les cançons s’interpretaven sense acompanyament musical, i aquesta dada 
és molt important. Només hi havia l’excepció del moment de virar la cadena de l’àncora, 
quan, a vegades, podia utilitzar-se un violí. El que passa és que, actualment, en festivals 
de cançons marineres, per fer més vistoses les actuacions, els cantaires s’acompanyen 
de violins, acordions diatònics o senzilles harmòniques (mai de guitarres, que no són 
aptes per aquest tipus de música).

3. Transmissió oral

Aquests cants passaven d’unes tripulacions a unes altres, d’unes generacions a les 
següents, i no s’aprenien d’altra forma que no fos per transmissió oral. També passava 
que cada cantaire les guarnia a la seva manera i en feia petites variacions, com fan 
sempre els cantors tradicionals. Així doncs, cada cançó té multitud de versions.

Molts shantimen podien improvisar encara que coneguessin les paraules reals de la 
cançó, especialment si era un vaixell que matava de gana la tripulació, si el viatge havia 
estat molt dur o bé si els oficials eren una colla de pinxos. Improvisant, es treien de 
sobre, en els seus solos, tota la rancúnia acumulada, i, generalment, la persona a qui 
anaven adreçades les queixes no podia prendre’s-ho malament, ja que hi havia una regla 
no escrita que els mariners podien rondinar per mitjà de les  cançons de treball. Malgrat 
això, alguns capitans no respectaven aquestes tradicions, i era millor introduir aquestes 
improvisacions crítiques just en arribar al darrer port del viatge.
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4. Ritme de la cançó
El shantyman anava adaptant el ritme de la cançó a les necessitats de la maniobra, 
i aquesta s’anava accelerant o alentint depenent del cansament dels homes o de la 
resistència que oferia la vela, la verga o la cadena que estaven maniobrant.

Quan hi havia grups de mariners treballant alhora als diversos pals del vaixell, aleshores, 
com que cada grup cantava la seva cançó a un ritme diferent, els sons s’anaven barrejant 
amb el xiulet del vent, i talment semblava que estaven treballant en una torre de Babel.

El capità, encara que la tripulació no entonés gaire, desitjava sentir els cants dels seus 
homes treballant, perquè era un signe que li permetia diagnosticar si els mariners tenien 
bona salut i estaven animosos. Quan una tripulació canta és que està contenta del vaixell 
i del seu capità.

Un bon solista dirigint la maniobra era infinitament apreciat, ja que multiplicava la força 
dels homes per estirar els caps i els cables. Molts capitans, seguint la tradició, premiaven 
amb doble ració de vi o d’aiguardent els qui aconseguien multiplicar el rendiment del grup 
de treball, en el benentès que el premi no tenia res a veure amb l’art coral.

5. Viatges de circumnavegació: seasongs i shanties

Aquestes cançons s’han recollit als darrers grans vaixells que feien viatges de 
circumnavegació. Eren velers que sortien dels ports del nord d’Europa i anaven cap al 
Pacífic, i també els velers americans que feien rutes idèntiques. Molt sovint aquestes 
naus, en un sol viatge, acostumaven a donar la volta al món. Fonamentalment eren velers 
britànics, alemanys, francesos, escandinaus i també dels EUA. La majoria de les cançons 
eren en les llengües que es parlaven a bord, amb un clar predomini de l’anglès i del 
francès. Quan volien simbolitzar un mariner britànic o francès es parlava de sailor John i 
de Jean matelot.

6. Navilieres catalanes

En aquesta època, les navilieres catalanes eren empreses amb un capital molt limitat, 
sovint familiars, i no participaven d’aquests tipus de navegacions que necessitaven 
estructures molt més complexes i sòlides, adreçades al mercat internacional. Les nostres 
empreses, com a màxim, es dedicaren al tràfic amb les antigues colònies americanes. Així 
doncs, no hi hagué pràcticament  contactes amb les grans navilieres i vaixells del nord 
d’Europa, la qual cosa ha fet que no hi hagi versions catalanes dels shanties del darrer 
moment de la vela.
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7. Internacionalitat

És molt interessant assenyalar la internacionalitat de les tripulacions d’aquests velers. 
Durant el viatge hi havia una gran mobilitat de mariners. Aquesta mobilitat solia ser 
conseqüència d’accidents, morts, desercions o empresonaments, i era molt poc freqüent 
que un vaixell tornés d’un llarg viatge amb la mateixa tripulació de sortida.

La llengua franca a bord era l’anglès, però un anglès marítim molt rudimentari, ja que 
els bons professionals sabien a cada moment la maniobra que calia fer i amb poques 
paraules ja en tenien prou. Els mariners eren coneguts com “Joe el búlgar,” “Jan el suec,” 
“Èric el danès”, etc. En determinats tràfics del Pacífic sovintejaven mariners provinents 
de les diverses illes d’aquest oceà, ja que els polinesis acostumaven a ser excel·lents 
tripulants, molt soferts, i uns veritables equilibristes a dalt de les arboradures. A tots ells, 
com que tenien uns noms molt complicats per als occidentals, se’ls anomenava: Tom, 
John, Bob, etc., seguit del mot kanaka, que era el que els identificava com a procedents 
de les illes del Pacífic. Evidentment, dir John Kanaka era molt més fàcil que dir Uti-te-
Rangiroa.

Com a mostra del que es comenta, ens ha quedat l’excel·lent i divertit shanty de John 
Kanaka del qual se n’ha fet, darrerament, una adaptació al català.
 



94
CANÇONS DE TREBALL DELS MARINERS DE LA VELA

I thought I heard the old man say
John Kanaka-naka too lie ay

Today, today is a holiday
John Kanaka-naka too lie ay

Too lie ay, oh, to lie ay
John Kanaka-naka too lie ay

We’ll work tomorrow but no work today
We’ll work tomorrow but no work today

We’re bound away for ‘Frisco Bay
We’re bound away at the break of day

We’re bound away ‘round Cape Horn
We wish to Christ we’d never been born

Oh haul, oh haul, oh haul away
Oh haul away and make your pay

And we are Liverpool born and bred
We’re strong in the arm but we’re thick in 

the head

El barco anava de gairell
John Kanakanaka trum lai ei!

I els mariners, vatua d’ell!
John Kanakanaka trum lai ei!
Trum lai ei! Oh! Trum lai ei!

John Kanakanaka trum lai ei!

En John pregava al Déu del cel 
Si em vols salvar, jo et sóc fidel

Jugant als daus, ai pecador!
tant renegaves, que déu-n’hi-do!

Però ve el Dimoni de la mar
que mai no para de cuejar

Au, amic meu, jo et puc salvar
Pro la teva ànima m’has de dar

Jo donc l’ànima al Senyor
I el cos al bec del primer tauró.

Adaptació al català: 
Joan Soler i Amigó 

JOHN KANAKA (saloma)
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Dibuix: Stan Hugill

8. Cants de treball més importants a bord d’un veler d’altura

a) Cants de virar la cadena amb el cabrestant, molinet o gigre.
b) Cants d’hissar veles i vergues.
c) Cants de buidar les bodegues d’aigua amb les bombes.
d) Cants de sirgar els vaixells.

Hi ha molts més tipus de cants de treball a bord, però aquests són els més representatius, 
tenint en compte, a més a més, que algunes cançons es feien servir per a diverses 
maniobres.
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9. Cants de virar la cadena de l’àncora

Els cabrestants són unes màquines d’eix vertical, també anomenades argues, que 
s’accionen mitjançant unes barres que s’acoblen a la corona del cabrestant. Servien 
fonamentalment per virar la cadena de l’àncora i també per virar caps i cables durant les 
maniobres. Depenent de la grandària del vaixell, cada barra era moguda per un, dos o 
tres homes.

Als grans velers calia quasi tota la tripulació per virar la cadena i arrencar l’àncora del fons 
de la mar. En començar a virar, la cadena puja molt fàcilment i els mariners van girant el 
cabrestant a un ritme molt viu, però quan arriba el moment de desenganxar-la del fons, 
aleshores cal fer un gran esforç i el ritme esdevé molt lent. Una vegada lliure l’àncora, el 
treball de cobrar la cadena torna a ser més lleuger, fins aconseguir treure-la de l’aigua. 
Algunes vegades no es pot desenganxar del fons, i llavors cal desengrillonar-la i deixar-la 
al fons. El repertori de cançons per aquesta maniobra és molt ric i variat, tenen un aire de 
marxa i sovint s’adapten, per a aquesta tasca, melodies de cançons de danses del litoral. 
Aquestes cançons podien acompanyar-se d’un violí. Al dibuix es pot veure un mariner 
assegut al capdamunt de la corona d’un cabrestant tocant aquest instrument.
 

Dibuix: François Bourgeon
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10. Cerimònia de la Creu del Sud: Good bye fare ye well

Als darrers temps de la navegació a vela, als ports xilens on es carregava nitrat 
-Antofagasta, Iquique, Pisagua o d’altres-, en completar el carregament, quan s’hissava 
el darrer sac que quedava a la gavarra, s’hi enfilava al damunt l’agregat més jove del veler 
portant a la mà la bandera del seu país. Aleshores es feia baixar tres vegades el sac a la 
bodega, molt a poc a poc, mentre l’agregat onejava la bandera. Quan la resta de vaixells 
fondejats observaven aquesta operació, tocaven les campanes i feien crits i visques. Al 
capvespre s’hissava al pal trinquet del vaixell que havia completat la càrrega un marc de 
fusta amb cinc fanals que formaven la constel·lació de la Creu del Sud, per avisar tots els 
velers que estaven llestos per a la partida.

A l’endemà al matí, per ajudar en la maniobra de sortida, venien bots de totes les naus 
amb mariners i agregats. Aquests ajudaven a virar les àncores i també remolcaven el veler 
per sortir de la badia, i era aleshores que es cantava, amb la màxima alegria, la cançó 
Good bye fare ye well per celebrar el retorn a casa.

11. Cants d’hissar veles i vergues

Aquests cants són sense cap mena de dubte els que més enganxen i també els més 
característics de tots els cants de mariners.
La força que calia fer per hissar una gran vela, o bé una verga, era realment considerable, 
i no podia mantenir-se l’esforç d’una manera sostinguda. Per tant, els mariners que 
estiraven un cap anaven fent estrebades i cops de força seguint el ritme marcat per la 
cançó. Aquests cants d’hissar veles només s’utilitzaven en velers d’aparell rodó.

Aquest tipus de cant es pot reconèixer fàcilment, ja que l’estructura de la melodia es 
quasi sempre la mateixa:

• Un solo d’un vers
• Una tornada curta, cantada pel cor.
• Un altre solo.
• Un segon cor.

Aquesta alternança del solista i del cor és fonamental per a la interpretació. La persona 
que dirigeix el cant manté una certa llibertat rítmica durant el solo per tal de conservar la 
tensió interna de la melodia i fer pujar la frase fins a la tornada. El solo sovint acaba en una 
nota diferent, en falset, a fi de donar el senyal per fer l’esforç, que és quan tota la bordada 
cobra el cap tot cantant la tornada.
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Segons els casos, els mariners estiraven una o dues vegades, al començament i al final 
de la tornada, però, generalment, només es cobrava una sola vegada, just quan el cap 
de colla donava l’entrada al cor. Quan el shantyman atacava el segon cor, anticipava la 
primera nota i tallava així la darrera nota del cor.

Hi ha diversos cants d’hissar veles. Alguns d’ells només s’utilitzaven per hissar les grans 
veles amb mal temps, mentre que per hissar les veles altes, que eren més petites i pesaven 
molt menys, podien utilitzar-se cançons que mantenien un ritme més ràpid i sostingut.
 

Dibuix: Stan Hugill

12. Jean-François de Nantes

Sovint, les històries que s’expliquen a les cançons són divertides i fins i tot picants; 
d’altres vegades només són sons que no volen dir res i que serveixen per indicar quan 
s’ha de fer l’esforç.

Jean-François de Nantes és una bonica cançó dels mariners francesos que servia per 
hissar veles i que va ser tan popular que, fins i tot, hi una versió on es barregen el francès 
i l’anglès.
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La cançó ens explica la història d’un mariner, un gabier del vaixell Frigante, que desembarca 
després de vint mesos de navegació més orgullós que un rei d’Espanya, amb la bossa 
plena i amb un rellotge i una cadena que hem de suposar que eren d’or, ja que ens 
assegura que valien una balena; però en arribar a port ho va perdent tot a causa de la 
beguda i les dones. A més, li encomanen la verola i un seguit de malalties venèries i, a 
l’hospital de Nantes, li han de tallar el membre ran del ventre. Llavors ell es lamenta de tot 
el que li ha passat, i fa que fins hi tot el capità el compadeixi.

13. Cants d’hissar mà sobre mà

Per tal d’hissar els flocs i les veles d’estai, que són veles que pugen molt fàcilment pels 
cables dels estais, subjectes pels garrutxos, s’utilitzen cançons amb un ritme ben ràpid, 
ja que no cal fer gaire esforç.

En aquestes maniobres, fins i tot, no s’utilitzen cançons, sinó que són tornades simples 
i repetitives, seguides del cor, i en què a vegades només hi ha sons i paraules que no 
volen dir res.

14. Cançons per treure l’aigua de les bodegues amb bombes

Als vaixells amb casc de fusta, el calafatat del buc, amb el temps, anava perdent 
l’estanquitat i es produïen vies d’aigua; aleshores, els mariners havien de fer una feina 
molt feixuga, ja que, per eixugar l’aigua de les bodegues, els calia estar hores i més hores 
a les bombes. 

Les cançons per treure l’aigua de la bodega tenien un ritme molt monòton i regular, i les 
cantaven tots els mariners alhora, sense solista.
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 Dibuix: Stan Hugill

15. Cants de sirgar el vaixell a l’entrada o sortida de port

Les entrades als ports de les mars on hi ha marees són molt sovint estretes i allargades, 
ja que tenen rescloses per tal que a l’interior de les dàrsenes hi hagi sempre el mateix 
nivell d’aigua.

En els temps que no hi havia remolcadors, es feia entrar i sortir els vaixells de port estirant-
los des de terra amb caps. Exemples del que comentem, els trobem a llocs del nord 
d’Europa comSwansea, Dunkerque, Liverpool o Anvers. Aquesta maniobra es podia fer 
de dues maneres. L’una  consistia en què una corrua de persones estirava el vaixell des 
d’una banda de la riba, talment com si estiressin un art d’en terra de la pesca costanera. 
En aquest cas s’utilitzaven mariners, dones o també desvagats i passavolants que corrien 
pels molls.

En aquest model de sirga les cançons no explicaven cap història, més aviat es tractava 
d’improvisacions amb paraules crues i picants. Com els cants de treure l’aigua de les 
bodegues, les cançons de sirgar es cantaven en grup i, generalment, tota la cançó era 
cantada de forma sencera pel cor. S’utilitzaven onomatopeies difícilment traduïbles, que 
no eren altra cosa que jocs de sonoritats que ajudaven en l’esforç i que, a vegades, era 
impossible posar-les per escrit. El cant segueix el ritme d’una marxa pesant i lenta, on es 
fa servir un esforç constant i regular.
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L’altra maniobra consistia en què els sirgadors estaven immòbils a bord de la nau i 
estiraven, des dels vaixells, els caps que s’havien donat al moll. L’operació és similar a la 
que es fa habitualment a les naus a port, quan es mouen al llarg del moll amb estatges. 
Aquí el ritme del cant era sempre molt lent, i els mariners havien de fer molta força i tensió. 
Tornem altra vegada al sistema d’un solista que inicia el cant i d’un cor que segueix la 
tornada.

 
 Gravat: Bonquart

CLOENDA
Per als mariners britànics, americans o bé del nord d’Europa, els shanties formaven part 
del seu equipatge, talment com el ganivet de treball o la roba d’aigües. Els shanties 
estaven sempre associats a la feina, i un rígid tabú els impedia utilitzar-los en terra.

Quan un mariner es distreia a les tavernes dels ports, o bé a bord entre guàrdies, només 
cantava balades populars, cançons d’amor o coses similars. Cantar cançons de treball 
fora d’una maniobra era com un sacrilegi que podia costar car, ja que els mariners de la 
vela eren els homes més refotuts i supersticiosos que hom pugui imaginar.

Actualment hi ha un interès creixent en la recuperació de la cançó tradicional i, arreu del 
món, els cants de treball dels vells mariners de la vela tornen a sonar cada vegada amb 
més força. Així doncs, si nosaltres en cantem alguna, cal que l’entonem amb el màxim 
respecte, no fos cas que enfurisméssim els déus de la mar.

Francesc Lleal i Galceran
Badalona 2016
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CONCLUSIONS DE LA XIII EDICIÓ DE LA UNIVERSITAT 
D’ESTIU DE MAR I ULTRAMAR 2016
BRICBARCA-CENTRE D’ESTUDIS NÀUTICS 
DE VILASSAR DE MAR

Amb el títol “Patrimoni marítim, un llegat a conservar”,aquest any s’encetava una nova 
edició de la Universitat d’Estiu de Mar i Ultramar organitzada per l’associació 
Bricbarca, Centre d’Estudis Nàutics de Vilassar de Mar, amb el suport de l’Ajuntament de 
Vilassar de Mar, la Facultat de Nàutica de Barcelona (UPC), la Biblioteca Ernest Lluch i 
el Port de Mataró.

L’acte inaugural va tenir lloc el 22 de juny de 2016 a la Biblioteca Ernest Lluch amb la 
presència de l’alcalde de Vilassar de Mar, senyor Damià del Clot. 

La Universitat d’Estiu començava amb la inauguració de l’exposició fotogràfica sobre la 
recuperació y restauració del quillat Sant Ramon (El Campello, 1904) i de la barca La 
Pinta (Vilassar de Mar, 1946). Aquesta exposició figurava dins del programa d’actes de 
la passada festa major de Sant Joan. Aquesta mostra estava encapçalada per la barca La 
Pinta, aparellada amb vela llatina.

Al llarg de la costa catalana trobem paisatges, indrets, edificis, embarcacions, ports, 
senyals marítims, arts de pesca, cançons, tradició oral, imatgeria marinera i la gent 
que constitueixen el nostre patrimoni marítim, una de les riqueses més remarcables 
de Catalunya. A vegades està custodiat per museus, arxius i biblioteques; d’altres, 
curosament preservat per entitats, associacions i col·lectius. Al voltant de tanta riquesa 
vàrem organitzar unes jornades amb la intenció que el públic participant pogués gaudir 
del que s’està fent al nostre país, tant per part d’organismes oficials com per entitats, 
presentant la situació actual i preveient les perspectives de futur.
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Vestíbul de la Biblioteca Ernest Lluch amb la barca 
La Pinta. Font: Arxiu Bricbarca

Conferència el dia 29 de juny de 2016. Lloc: Biblioteca Ernest Lluch

Títol: Patrimoni arqueològic català

Conferenciant: Gustau Vivar. Doctor en història antiga i arqueologia per la Universitat de 
Barcelona. Actualment director del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya.

Ens va introduir al món de les excavacions arqueològiques subaquàtiques, molt 
especialment al Jaciment Deltebre I, que és un vaixell de transport militar d’una flota 
anglesa que, junt amb alguns altres vaixells del mateix comboi, es va enfonsar a la 
desembocadura de l’Ebre, en el marc del conflicte bèl·lic de la Guerra del Francès, l’estiu 
de 1813.
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Aquest vaixell formava part del comboi militar que actuà en el setge a la plaça de Tarragona. 
La presa i la defensa de la ciutat de Tarragona era l’objectiu de la expedició marítima, 
organitzada pel lloctinent general, John Murray, i dirigida pel contraalmirall Hallowell. Es 
pretenia dividir la península en dues parts i aturar el subministrament francès, per tal 
de trencar les línies de defensa franceses i obligar el mariscal Suchet a retirar-se de la 
línia del Xúquer i València. Aquesta operació constituïa una peça clau en el moviment 
estratègic de la guerra a l’est peninsular, que havia d’acompanyar una gran ofensiva 
aliada dirigida pel comandant general Lord Wellington. La flota militar estava formada 
per diversos vaixells HMS (His/Her Majesty’s Ship) de l’Armada anglesa i altres que 
transportaven material bèl·lic i d’avituallament.

L’atac fou un fracàs i, durant la retirada, una sèrie de vaixells de transport van quedar 
embarrancats per un temporal a les goles de l’Ebre. Les fonts parlen d’un total de 18 
embarcacions que varen encallar, 13 de les quals van ser recuperades. Per tant, van 
quedar 5 vaixells perduts a l’Ebre amb la seva càrrega militar. Un d’aquests és el DeltebreI.

Dos-cents anys després, el 2008, un pescador local, el Sr. Carles Somolinos, va 
comunicar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la troballa d’aquest 
vaixell. El Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya ha estat l’encarregat de la 
seva excavació i estudi.

Imatge del jaciment submarí Deltebre I, que ha resultat ser excepcional per les nombroses peces que es conservaven i s’han 
pogut recuperar del fons. Font: http://www.historiayarqueologia.com



106
CONCLUSIONS DE LA XIII EDICIÓ DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU DE MAR I ULTRAMAR 2016

L’altre naufragi exposat es el jaciment del Cala Cativa I, el segon vaixell iber localitzat al 
Cap de Creus. La nau, que feia entre 9 i 10 metres d’eslora, va naufragar al segle I aC 
després de xocar contra uns esculls.

A bord hi anaven dos tripulants i transportava un carregament d’entre 150 i 200 àmfores 
de vi.  S’han pogut documentar 25 quadernes lligades amb cordes, característiques de 
la tècnica naval dels ibers.

L’any passat, amb l’ajuda del submarí Ictineu, es van explorar les restes del Cala Cativa 
I, situats a uns 30 metres de profunditat. Ja llavors, els arqueòlegs van concloure que es 
trobaven davant el segon exponent d’arquitectura naval ibera. Segons concreta Vivar, a 
diferència dels vaixells romans, en aquest cas les quadernes es lligaven amb cordes.

A més, una altra característica que s’escapa de la tradició romana és el fet que la quilla 
era totalment plana; en aquella època, la costa estava formada per aiguamolls, i aquests 
vaixells es dissenyaven específicament per navegar-hi. Era un vaixell molt petit, adaptat 
per fer navegacions d’entre tres o quatre dies, i precisament les seves dimensions i el fet 
que creiem que no venia d’un altre lloc reforcen la conclusió que es tracta d’una nau feta 
amb tècniques navals indígenes.

Batejos de mar a bord del quillat Sant Ramon el dia 6 de juliol de 2016

Tots els vilassarencs que van voler tingueren l’oportunitat d’embarcar-se en el quillat 
Sant Ramon, el vaixell de Vilassar de Mar aparellat de barca de mitjana i que simbolitza 
el passat mariner de nostre poble. Durant les diferents sortides a mar, entre Mataró i 
Vilassar de Mar, els tripulants explicaren als passatgers la història i el procés de la seva 
recuperació i restauració.

En passar per davant del litoral del poble, també aprofitaren per explicar les senyes dels 
pescadors, el lloc on es calaven les almadraves, les característiques del fons marí i els 
principals peixos que habiten el nostre litoral.

Projecció d’un documental el dia 13 de juliol de 2016. Lloc: Biblioteca Ernest Lluch

Títol: El Triunfante

El Triunfante és un navili de guerra de 70 canons, enfonsat al golf de Roses durant la 
defensa de ciutadella de Roses contra el setge francès el 1795. És un dels derelictes 
més grans mai excavat de tot el patrimoni subaquàtic català.
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Seguint els testimonis d’historiadors, arqueòlegs i alguns dels protagonistes del seu 
descobriment, coneixerem les innovacions tecnològiques que l’enginyer i matemàtic 
Jorge Juan i Santacilia va introduir en la construcció naval espanyola del segle XVIII.

Des de la seva troballa als anys setanta del segle XX, ha representat el paradigma de l’espoli 
que ha patit el patrimoni subaquàtic català durant dècades. Tanmateix, la informació de les 
seves restes servirà perquè l’equip d’arqueòlegs del Centre d’Arqueologia Subaquàtica 
de Catalunya (CASC), després de tres campanyes d’excavació subaquàtica, desvetllin 
els seus secrets.

Treballs d’excavació de les restes del El Triunfante. Font: http://abcblogs.abc.es

Conferència el dia 20 de juliol de 2016. Lloc: Biblioteca Ernest Lluch

Títol: El patrimoni immaterial: cançons de treball dels mariners de la vela

Conferenciant: Francesc Lleal i Galceran. Capità de la Marina mercant. Doctor en història 
contemporània.
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Una vegada mes l’amic Francesc Lleal ens va oferir una conferència inèdita sobre una de 
les activitats més repetides a bord: les cançons.

Una cançó de treball sol ser una cançó rítmica cantada a capella per aquelles persones 
que exerceixen tasques físiques i repetitives; probablement, el motiu d’aquestes cançons 
és el de reduir l’avorriment en realitzar aquestes tasques. Així mateix, el ritme d’aquestes 
cançons serveix per sincronitzar el moviment físic de les persones que realitzen els 
treballs. Freqüentment, la lletra d’aquestes cançons se sol improvisar cada vegada que 
és cantada, fet que permet als tripulants d’un vaixell parlar de certs temes com escapar 
de l’esclavitud (cas dels esclaus nord-americans), o bé queixar-se sobre el capità d’un 
vaixell i les condicions de treball (cas dels mariners). És per això que les cançons de 
treball poden ser d’ajuda per crear un sentiment d’unió entre els treballadors. També està 
considerada com el precursor del blues.

Mariners cantant mentre accionaven el cabrestant. Font: http://www.shippingwondersoftheworld.com

Taula rodona el 27 de juliol de 2016

Títol: Patrimoni marítim, un llegat a conservar

Participants: Enric Garcia, del Museu Marítim de Barcelona; Oriol Ferran, del Moll 
d’Arenys de Mar; Oleguer Masseguer, de l’associació El Mamelló de Pineda; Cinta San 
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Bernardo, de l’associació el Quetx Ciutat de Badalona, i Agustí Martín, de Bricbarca, 
Centre d’Estudis Nàutics de Vilassar de Mar.

Aquesta activitat es va celebrar a la Sala Roser Carrau de Vilassar de Mar, i tenia com a 
principal objectiu veure el paper dels organismes oficials,  les associacions i els col·lectius 
dins de l’àmbit de la protecció i recuperació del patrimoni marítim.

El representant del Museu Marítim de Barcelona va exposar que,  com a centre oficial 
de referència, té com acció prioritària l’aprofundiment del coneixement de la cultura i del 
patrimoni marítim i difondre’l al conjunt de la societat, sent un punt de trobada de tots 
aquells que s’interessen per la mar com a espai de cultura. Les seves línies principals de 
recerca són: les Drassanes Reials de Barcelona i els arsenals històrics de la Mediterrània, 
la marina medieval catalana, la marina mercant catalana contemporània (segles XIX-
XX), l’etnologia marítima, l’arqueologia naval i els vaixells històrics i les embarcacions 
tradicionals.

Cada una de les entitats va manifestar les seves línies d’actuació, coincidint totes amb 
uns objectius comuns: garantir la conservació, la protecció i la salvaguarda del patrimoni 
marítim material i immaterial; impulsar la recerca sobre el fet marítim i pesquer de cada 
poble o ciutat  que representen; col·laborar estretament amb els organismes oficials i 
entitats per sumar esforços; accentuar la vocació marítima dels nostres pobles o ciutats; 
mostrar i explicar el nostre passat marítim, molt especialment a les escoles, fent-los 
partícips de les nostres activitats.

En acabar el torn dels participants a la taula rodona, va començar una interessant tanda 
de preguntes i propostes per part del nombrós públic assistent,  que varen agrair la tasca 
feta pel Museu Marítim de Barcelona i per les associacions representades, encoratjant-
nos a seguir treballant en pro de la recuperació, protecció i conservació del patrimoni 
marítim. 

Va tancar l’acte el degà de la Facultat de Nàutica de Barcelona, el senyor Santiago Ordás.

Bricbarca, Centre d’Estudis Nàutics 
de Vilassar de Mar
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EL TRANSPORT A VILASSAR DE MAR: “RECADERS”, 
TRANSPORTISTES i TAXISTES, DE LA GUERRA CIVIL 
FINS ALS ANYS VUITANTA DEL SEGLE XX
AGUSTÍ MARTÍN I MALLOFRÉ

Introducció

Al llarg de la història, l’ésser humà s’ha vist amb la necessitat de desplaçar-se i, a la 
vegada, de transportar les mercaderies fruit de les seves relacions comercials. A mesura 
que les societats es van fent més complexes, desenvolupen diferents mecanismes per tal 
d’agilitar el màxim els transports. Han existit molts tipus de mitjans de transport, però per 
via terrestre el carruatge és, segurament, el que més ressò ha tingut. L’invent del carro fou 
el resultat de l’aplicació dels coneixements sobre tracció animal lligats a la descoberta 
de la roda.

Carro de pagès baixant pel l’avinguda de Montevideo, anys seixanta. Font: desconeguda
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Però durant segles les mercaderies també arribaren a les platges per via marítima. A la 
franja litoral que avui ocupa Vilassar de Mar varaven les barques de mitjana1 carregant 
i descarregant diferents mercaderies provinents d’altres poblacions costaneres, el que 
s’anomena cabotatge -transport marítim en petits trams-, on eren transbordades als grans 
velers que les havien de dur cap a les Amèriques.

Quan encara no hi havia ferrocarril ni gairebé camins, les barques de mitjana eren el mitjà 
de transport i comunicació més ràpid per a persones i mercaderies a la nostra costa. 

Actualment, encara queden vestigis de la tradició marinera d’alguns d’aquests pobles, 
com és el cas de Vilassar de Mar, on l’associació Bricbarca, Centre d’Estudis Nàutics 
de Vilassar de Mar, va recuperar i restaurar un vell quillat el 1904, el Sant Ramon, amb el 
qual, entre altres activitats, forma tripulacions per tal que no es perdin les tradicions de 
la navegació amb vela llatina. Aquestes embarcacions van ser els darrers velers en actiu. 

El Sant Ramon (El Campello, 1914), aparellat com a barca de mitjana. Una estampa molt comuna a finals del segle XIX i 
principis del XX, davant de Vilassar de Mar. Font: Vicente Garcia Delgado

1. Una barca de mitjana és una embarcació de vela del Mediterrani aparellada amb dos pals -arbre mestre i arbre de mitjana-, un 
botaló i tres veles: pollacra, major i mitjana. 
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A finals dels anys quaranta es van anar canviant els carros i cavalls per camions i 
furgonetes. Es tractava d’un canvi generacional de vegades no comprès pels més grans 
i que comportava modificar el vell tarannà. Alguns pagesos no renunciaren mai a seguir 
tenint els equins a la quadra, mentre d’altres s’afanyaren per obtindre el carnet de conduir.
 
Els primers camions circulaven pels malmesos carrers del poble i per les rudimentàries 
carreteres i pistes del país. Arribava l’era de l’automòbil, la qual, amb una transició lenta, 
aniria substituint els carros de pagès, les tartanes, les calesses, les carretes, els carros 
de bóta, els de trabuc, i fins i tots els fúnebres, per vehicles motoritzats. 

Aquell canvi social va implicar inversions i noves adaptacions: les quadres es convertiren 
en garatges, els camins en carreteres i els traginers en xofers.

Els primers camions del poble

Abans de la Guerra Civil espanyola, a Catalunya s’importaven camions i autobusos de 
qualsevol nacionalitat, encara que en quantitat limitada a causa del seu alt preu. Molts 
dels camions eren excedents de l’exèrcit nord-americà.

Però no va ser fins després de la Guerra Civil quan arribaren els primers camions a 
Vilassar de Mar. El primer el va adquirir la família Cañellas del Molí. Era un encàrrec molt 
esperat que li havien fet a Santiago Cuixart, badaloní de naixement que llavors tenia el 
seu taller mecànic a la mateixa carretera Nacional II, junt amb un sortidor de benzina de 
la seva propietat. Era dels pocs tallers que disposaven d’una grua per anar a recollir els 
clients que havien tingut pana.

Aquests primers vehicles provenien del coll d’Ares,2 ja que entre mitjan gener i el 13 de 
febrer de 1939 el pas que separa Molló de Prats de Molló es va convertir en una de les 
principals rutes de la retirada dels republicans. Es calcula que la meitat eren civils i l’altra 
meitat soldats i carrabiners. També arribaven moltes persones dels hospitals. Els camions 
i ambulàncies arribaven fins al mateix coll d’Ares, indret on acabava la carretera de Molló, 
que es convertia allí en estreta pista de muntanya. Com que venien altres vehicles darrere 
i calia deixar lloc, a mesura que anaven quedant buits els cotxes, els xofers els estimbaven 
per un barranc immediat. 

La vall es va convertir en un cementiri de vehicles i altre material de guerra, ja que els 
republicans van haver d’abandonar-los. Es dóna la circumstància que els republicans 

2. El coll d’Ares és un coll de muntanya dels Pirineus que uneix les comarques del Ripollès i el Vallespir. Serveix com a pas 
transfronterer entre França i Espanya, alhora que separa les valls del Ter i del Tec. 
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van intentar continuar la carretera per fer-la arribar a la vessant nord-catalana, però les 
autoritats franceses ho van impedir. Una circumstància que encara va fer més penosa la 
travessa dels exiliats i, sobretot, la dels ferits de guerra. 

L’altra cara de la moneda d’aquest fet va ser que molt de jovent de Molló va aprendre a fer 
de mecànic desballestant els materials dels vehicles estimbats al coll d’Ares. 

En Santiago Cuixart es desplaçà unes quantes vegades a Prats de Molló per aconseguir 
camions, amb la finalitat de reparar-los i poder-los vendre més tard.

Una vegada arreglats, aquests vehicles eren força precaris, i a més les nostres carreteres 
estaven molt malmeses. Quan arribaven a les pujades era tota una aventura; els xofers, 
però, eren previsors i portaven un saquet amb falques per si s’aturava el camió. Llavors 
calia saltar de la cabina i falcar-lo ràpidament.  En aquells anys, s’apedaçaven les cobertes 
de les rodes dels vehicles amb filferros. Els neumàtics escassejaven i calia comprar-los 
d’estraperlo. 

En Santiago Cuixart, home popular al nostre poble, va fer escola de bons mecànics a 
Vilassar de Mar, i dels seus aprenents sortiren gran experts com en Moré i en Carbó. 
Més tard, junt amb el seu fill Joan, s’establí al carrer de Cuba per donar servei de grua als 
automòbils i camions.

Els primers camions del poble. Font: Arxiu Municipal de Vilassar de Mar
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Els principals compradors de camions de Vilassar de Mar varen ser els pagesos i els 
transportistes. El concorregut transport diari amb carro des de Vilassar de Mar fins al 
Born tenia els dies comptats, i els animals de tir començarien a passar a un segon pla.

Els “recaders”3 i transportistes

Fins no fa gaire dècades, els vehicles a motor eren un luxe i les carreteres, una excepció. 
A les nostres comarques una feina corrent consistia a portar les mercaderies a coll o amb 
l’ajuda de mules, sobretot en indrets on les comunicacions resultaven més complicades. 
D’això se’n cuidaven els traginers, precedents dels transportistes i de les incipients 
companyies de transport que anirien implantant-se al llarg del segle XX.

L’ofici de “recader” o transportista es va originar a les viles de Catalunya per la necessitat 
que tenia la gent dels pobles de fer gestions o “recados”, petites compres o entregues a 
la capital de província i també a la capital del país, en aquest cas Barcelona. 

És un ofici molt antic: el transportista sempre ha existit. Els primers anaven caminant o dalt 
d’una carreta tirada per un equí, i els encàrrecs anaven ben embolicats amb mocadors 
de farcells. 

A principis de segle XX, ja utilitzaven freqüentment el ferrocarril, i a mesura que anaven 
passant les estacions el  cada cop n’eren més i arribaven a formar petites tertúlies.

A Vilassar de Mar, com a la resta de pobles, varen agafar especial rellevància a partir de la 
Guerra Civil, quan el poble tornava de mica en mica a refer-se del que havien estat temps 
molt difícils. No hi havia aleshores gaire camions ni furgonetes ni tampoc combustible, 
recanvis o pneumàtics; també l’absència de cotxes particulars i la necessitat de gestionar 
tràmits a la capital fomentà necessariàment l’ús de transportistes que fessin aquests 
encàrrecs. 

En realitat, hi havia dos tipus de transportistes: l’anomenat “de tren”, que era aquell a 
qui se li encarregaven no solament petits paquets i sobres, sinó que també feia gestions 
bancàries, renovació de carnets, anava a buscar les pel·lícules per al cinema, portava 
els rellotges, plomes i encenedors espatllats per reparar, feia la recollida d’anàlisis a 
l’hospital, comprava la loteria en una administració concreta, lliurava documents de 
la seguretat social, comprava bitllets de viatge, recollia vestits de núvia o uniformes, 
diplomes de acadèmies o instituts de batxillerat, cobrava lloguers d’habitatges o locals, 
pagava contribucions, etc. 

3. Traducció incorrecta del castellà “recadero”. Seria: Ordinari, missatger, emissari, traginer, transportista.
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Coneixien totes les administracions i oficines on calia fer els tràmits administratius que els 
encarregaven, amb llurs horaris. També atenien les comandes concretes que els vilatans 
no trobaven a les botigues dels poble. Igualment, transportaven articles de tota mena 
per a les botigues dels respectius pobles d’origen. Una feina que exigia, al capdavall, 
molta diligència, confiança i celeritat en el seu exercici. També calia ser reservat, discret 
i diplomàtic, ja que sovint aquests emissaris coneixien de primera mà informacions molt 
confidencials. 

La feina es basava principalment en la confiança que els clients dipositaven en ells per 
al desenvolupament de les gestions que els encomanaven i sempre amb el mateix lema: 
que el client quedés satisfet.

Eren uns anys en què hi havia molt pocs vehicles i la gent rarament es movia dels seus 
pobles. Més endavant, alguns transportistes, ja amb les carreteres molt millorades, es 
varen motoritzar amb petites furgonetes. 

Dels transportistes “de tren” més coneguts podem anomenar en Bergadà, que disposava 
de la seva oficina-habitatge al carrer de Santa Rosa, al costat de l’actual frankfurt, i en 
Josep Nin, que tenia a la seva vivenda de la plaça de l´Era núm. 13 la seva oficina de 
lliurament i recollida. 

L’altre tipus era el purament transportista que disposava de furgoneta o camió i recollia 
normalment els paquets de les indústries locals per transportar-les a Barcelona o a 
d’altres localitats. Carregaven allò que es coneix com a càrrega fraccionada, petits o 
mitjans paquets, i cadascú tenia els seus clients, fins i tot algun d’ells, amb el temps, va 
arribar a treballar per un sol client, normalment un industrial del tèxtil.

A principis dels seixanta, el servei de transport es va convertir en imprescindible per 
assegurar que tant les fàbriques com els comerços del nostre poble poguessin enviar i 
rebre materials i productes. Fonamentalment feien el servei de recollides i entregues de 
paquets de tota mena.

Aquest servei es coneix amb el nom de càrrega fraccionada -normalment per a enviaments 
mitjans-, i s’anava fent un agrupatge, és a dir, s’ajuntava la mercaderia de diversos 
remitents per formar un enviament de grans dimensions, amb la finalitat d’ocupar més 
eficientment el mitjà de transport.

D’aquests transportistes que feien el servei diari amb càrrega fraccionada teníem al 
nostre poble, entre altres, els germans Lluís i Narcís Tenas, en Tomàs Mayor, en Josep 
Artigues i en Josep Rovira. 
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El servei principal després de recollir i carregar el gènere era el transport fins a Barcelona, 
però no el deixaven porta a porta fins a casa del client, sinó que ho dipositaven en 
unes altres agències situades al barri de la Ribera, concretament als carrers Comerç, 
Tantarantana i Rec. Una vegada lliurada la càrrega, ells mateixos pagaven a l’agència el 
transport fins a destí, import que anomenaven “desembolsos” i que després afegirien a 
la factura del seu client.

Les agències i els transportistes treballaven conjuntament i amb unes normes prèviament 
establertes. Primera norma: cada agència i cada transportista només feien la seva zona 
d’influència o el seu poble. 

Les tarifes pels serveis també estaven perfectament regulades. Per exemple, els embalums 
enviats des del poble a qualsevol lloc d’Espanya, carregats pel recader i amb destinació 
a l’agència, anaven a ports pagats fins a Barcelona. De Barcelona a destí pagava el 
destinatari; i viceversa: tot el que arribava a Barcelona venia pagat fins a Barcelona, i de 
Barcelona als pobles anava a ports deguts a pagar pel destinatari. 

Per saber la millor manera de fer arribar la mercaderia a qualsevol lloc, existia un anuari 
anomenat ESGAVI, “Anuario de transportes, recaderos, agencias, transportistas y 
enfardadores”, on es reflectien les adreces, telèfons i especialitzacions de les agències i 
dels transportistes.

Les línies d’aquests professionals eren objecte d’intervencionisme administratiu, i cada 
un era titular d’una línia concreta entre dos municipis mitjançant una concessió o llicència 
administrativa reconeguda al seu favor, de caràcter exclusiu, que n’evitava l’intrusisme 
d’altres transportistes. Aquesta concessió es podia vendre o cedir a un tercer. La 
concessió administrativa també determinava el dret de recollir mercaderies dels altres 
pobles que travessava la línia atorgada. Entre els recaders acostumava a haver-hi una 
bona relació personal i serveis d’ajuda mútua. A vegades, es deixava la mercaderia no 
urgent al dipòsit d’un altre transportista per recollir-la l’endemà.

Encara que durant uns quants anys la paqueteria va ser molt rendible, ja que es traginaven 
molts paquets, a partir dels anys noranta va anar de baixa. Algunes línies es van abandonar 
per no ser rendibles. La major part dels transportistes es varen jubilar i els fills no seguiren 
el negoci. Tanmateix, els recaders van entrar en crisi per diversos factors, un dels quals va 
ser la pèrdua de l’exclusivitat de les càrregues fraccionades de la població o poblacions 
que tenien atorgades, fet que va donar peu que altres empreses més grosses de servei de 
paqueteria urgent veiessin que es tractava d’una activitat molt llaminera. Un altre factor va 
ser la gran millora de carreteres i les noves autopistes, que feren que aquestes mateixes 
empreses de paqueteria urgent apostessin per uns serveis ràpids i segurs.
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A Vilassar de Mar, altres transportistes es dedicaren a la càrrega completa, que és el 
servei que les empreses de transport ofereixen a grans carregadors, aquells que tenen 
enviaments prou grans com per omplir l’espai d’un o diversos vehicles. És un servei 
“porta a porta”, des de les instal·lacions del remitent fins a les del destinatari. Entre els 
més coneguts trobem els transports Rabassa, Serra i Ramoneda.

L’antic Hostal

Al llarg del camí ral entre Mataró i Barcelona hi havia diversos hostals o fondes per a 
viatgers que venien de lluny fent la ruta en diligències i carruatges on se’ls brindava 
allotjament i menjar. També era parada obligatòria per als traginers.

Un d’aquests hostals s’edificà on avui tenim el Museu Monjo de Vilassar de Mar. Algunes 
fonts apunten que aquest hostal ja existia l’any 1662, però el que sí sabem del cert és 
que durant l’any 1762 fou reformat l’existent o edificat de nou, segons consta a la llinda 
del portal. Es trobava situat davant del camí de baix o camí de la platja, després conegut 
com el camí ral.

De la monografia d’en Lluís Guardiola podem extreure’n molta informació, 
i en especial una coneguda frase que no deixa gaire bé la qualitat de 
l’establiment i que diu: “De l’hostal de Vilassar, molts badalls i poc menjar”.

En constituir-se el primer Ajuntament el 1785, l’hostal acollí les estances de la Casa de 
la Vila. A més, al recinte hi havia la presó, el jutjat de pau i l’arxiu municipal. L’Ajuntament 
va ser-hi allà fins al 1962, any en què s’inicià el procés de reforma que convertiria l’edifici 
en l’actual museu Enric Monjo. L’immoble ha estat objecte de múltiples remodelacions; 
segurament la més important és la que l’any 1903 efectuà l’arquitecte vilassarenc Eduard 
Ferrés i Puig,4 que va decorar les façanes amb esgrafiats. Avui només se’n conserva un 
de color daurat en un dels laterals. S’hi poden veure elements que commemoren Vilassar 
de Mar, com ara les tres torres de l’antiga fortificació o vaixells comercials, que recorden 
el lligam d’aquest poble amb el mar.

4. Eduard Ferrés i Puig (Vilassar de Mar, 1880 - Barcelona, 1928) va ser un arquitecte modernista. 
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Antic hostal. Font: Josep Salvany. Fons Salvany-Biblioteca de Catalunya 1916

El transport públic

És veritat que la via del tren sempre ha estat una frontera entre el poble i el mar, però 
també es cert que els vilassarencs som uns afortunats de tenir una estació de tren al 
nostre poble i gaudir d’una bona comunicació que ens uneix amb les dues capitals, 
Mataró i Barcelona. 

Des de petits hem escoltat que algun dia la via del tren passarà paral·lela a l’autopista, 
a l’igual que ho farà la carretera nacional. Segur que serà una millora generalitzada per a 
Vilassar de Mar; l’únic que es demana és que si això s’aconsegueix, es faci amb una bona 
planificació i se n’assegurin un bon resultat.

Fins entrats els anys seixanta del segle XX, poques cases disposaven d’automòbils, sols 
els que els utilitzaven per la feina i els que es podien donar el caprici, de manera que el 
tren era el principal mitjà de transport. 
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Els trens coneguts com “les suïsses”  feien el seu recorregut entre la mar sense platja, el passeig de les Palmeres i la carretera 
Nacional II. Aquesta fotografia correspon a finals dels seixanta, poc abans que desaparegués aquest emblemàtic passeig. Font: 
postal.

Fins als vuitanta, els trens passaven amb molta menys freqüència que ara i eren bastant 
sorollosos i incòmodes. Estava permès fumar i per això disposaven a cada compartiment 
d’un cendrer d’alumini massís amb un suport articulat collat a la paret. Sempre quedaven 
restes de cendra que deixaven anar una ferum característica. 

El viatge de Vilassar de Mar a Barcelona era entretingut, però només podies gaudir d’un 
bon paisatge fins passat el túnel de Mongat. Els habitatges dels gitanos de Sant Adrià 
del Besòs, sempre fumejant, complementaven les extraordinàries vistes de les rodalies de 
la ciutat. En aquest tros corries el perill que t’apedreguessin. De vegades, el maquinista 
havia de fer una frenada d’emergència per evitar atropellar una vaca que era sobre la via 
menjant herba.

A partir d’allà començaven les velles i obsoletes fàbriques del Poble Nou, amb xemeneies 
fumejant i aquells magatzems mig derruïts, foscos i sense vida, que donaven un aspecte 
tètric a tot el barri. L’arribada a Barcelona pel Bogatell es feia resseguint uns estrets murs 
d’obra vista, que donaven la sensació que els vagons els haguessin de fregar. 
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De quan en quan un riu d’escuma blanca brollava de les clavegueres exteriors i passava 
pel túnel subterrani, sota els mateixos rails del tren. Entre la via i la paret s’apilaven papers, 
plàstics, ampolles i fins i tot restes d’animals en estat de descomposició. Era el primer 
que veien els turistes quan, procedents de la Costa Brava, entraven a la ciutat Comtal.

I per a postres, en aquest tram final d’arribada a la capital, el tren s’aturava sempre i 
esperava durant uns llargs minuts l’ordre del semàfor per poder entrar segur cap a la 
seva via d’estacionament. L’arribada a Barcelona es feia per Rodalies, que, com tantes 
castellanades pròpies d’aquell temps, en dèiem “Cercanies”.

L’altre mitjà de transport important a les nostres vides van ser els autobusos de l’empresa 
Casas de Mataró. Els cotxes d’en Casas eren el transport ideal per anar de Vilassar de 
Mar a Mataró; en poc més de set minuts et deixaven al bell mig de la capital del Maresme, 
a la mateixa plaça Santa Anna. Cal tenir en compte que llavors no existien les rotondes ni 
els semàfors i no hi havia ni de lluny el trànsit d’ara. També ens transportaven a Cabrils, 
Cabrera i Argentona, i feien d’enllaç entre aquests pobles veïns i l’estació del tren. 

L’empresa Casas és una empresa que ha viscut estretament lligada a la zona del Maresme 
i que va néixer a Mataró l’any 1934 de mans dels germans Francesc i Josep Casas i 
Estrada. L’empresa va començar com una continuació del negoci familiar de tapisseria 
i reparació de vehicles, però ràpidament va obtenir la concessió dels vehicles Citroën 
per a la seva comercialització, així com la concessió de serveis regulars de transport de 
viatgers per carretera entre Sant Vicenç de Montalt i Vilassar de Mar i entre Sant Andreu 
de Llavaneres i Mataró.

En els seixanta, tots els busos portaven un xofer i un cobrador; cadascú tenia les seves 
obligacions: el primer només conduïa, i el segon venia els bitllets en el passadís del 
vehicle. Tots dos anaven uniformats de color gris fosc i portaven una xapeta daurada en el 
pit on s’hi llegia: “Empresa Casas”. El cobrador portava penjada en forma de “bandolera” 
una cartereta de cuir amb diversos compartiments i en una mà una mena de suport 
allargat d’alumini on, en filera, una pinça aferrava tots els petits talonaris de bitllets de 
colors. Nosaltres acostumàvem a col·leccionar els bitllets capicua. 

A mesura que actualitzaven la flota, els de can Casas també anaven reduint personal i a 
principis dels setanta ja no hi havia cobradors. A la dreta del conductor adaptaren una 
petita tauleta amb un expenedor de bitllets. El xofer feia tres coses a la vegada: fumava 
un caliquenyo, conduïa i tornava el canvi.

Durant molts anys els treballadors i estudiants de Vilassar de Mar que s’havien de 
desplaçar diàriament a Mataró utilitzaven aquest conegut servei.
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Des de les parades que disposàvem a la mateixa carretera nacional, al costat de l’estació 
del tren o al davant de la riera d’en Cintet, podíem agafar l’autobús. 

Quant esperàvem el bus, ens disposàvem drets o asseguts al banquet de la parada i al 
distingir el seu morro crema-verdós el resseguíem fins que quedava totalment estacionat. 
En ordenada filera entràvem a l’interior i cercàvem amb la mirada els seients lliures.

En sentit Barcelona, també hi havia diverses parades, la primera davant de l’antic taller 
de cotxes de can Payà, al costat de la riera d’en Cintet, però la més freqüentada era la 
que estava davant mateix de la Fonda La Catalana, que més tard canviarien per la davant 
de l’Ajuntament.

L’any 2003, amb motiu del seu 75è aniversari de la fundació de l’empresa, es varen 
celebrar diferents actes a Mataró, sent el més emotiu l’exposició commemorativa de 
l’empresa que es pogué visitar al Casal de la Parròquia Sant Josep. Aquesta exposició 
mostrava un recorregut històric per la “vida” de l’Empresa Casas mitjançant fotografies 
originals, documents històrics i objectes que han marcat l’evolució del transport al nostre 
país.

Bitllet de l’Empresa Casas: Mataró-Vilassar de Mar o viceversa, a mitjan anys setanta. Font: www.
facebook.com/VilassarDeMarFotografiasAntiguas/photo

Finalment, i com a darrer recurs, ens quedaven els taxis, aquella flotilla de vehicles alineats 
al carrer del Carme a l’espera que un client els demanés un servei. 

Molt abans dels seixanta ja teníem taxistes pioners com en Josep Buch i Roura, fill de 
Mataró, que vivia al mateix carrer del Carme i que el seu darrer taxi va ser un elegant Fiat 
negre de setze cavalls i sis cilindres que va guardar durant molts anys en el seu garatge. 
En Josep Buch va dedicar tota la vida al servei del taxi. També en Jaume Maltas, que vivia 
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al ravalet del carrer de Sant Ramon, va començar a exercir de taxista abans de la Guerra 
Civil.

En els seixanta, entre d’altres taxistes podem anomenar a en Punsola, a en Jaume Sitges 
de can Blens, del carrer Rector Bartina, en Josep i Joaquim Serra, pare i fill de can 
Seuba, del carrer de Sant Francesc. En Joaquim Serra va conduir entre d’altres cotxes un 
Studebaker, marca nord-americana sinònim de qualitat. També recordem els dos germans 
Parera, en Salvador Ramon, en Josep Artigues o en Jaume Linares. L’any 1973 s’incorporà 
un jovenet taxista, en Dioniso Hermoso Hermoso, que exercí fins a l’any 1980, quan al 
seu lloc entrà en Carmelo.

El taxista vilassarenc Joaquim Serra, de can Seuba, a la parada del carrer del Carme. Font: Arxiu Municipal de Vilassar de Mar

En els anys seixanta, la majoria de taxistes conduïen els Seat 1400, que era un automòbil 
de turisme que va ser produït per SEAT entre 1953 i 1964 sota llicència de la marca 
italiana Fiat. Va ser el primer vehicle fabricat per la marca espanyola a la planta de la Zona 
Franca de Barcelona, sobre la base del Fiat 1400. 

En va haver diverses versions: la primera presentava una carrosseria amb línies 
arrodonides, inspirades en les dels automòbils americans de l’època, però les versions 
successives d’aquest model varen sortir amb una carrosseria de formes més rectes i 
punxegudes. El Seat 1500 era igual, però amb el motor més potent.
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Ja a la dècada dels setanta, els taxis estaven formats principalment pels Seat 1430, Seat 
124, Peugeot 404, Renault 12 i Seat 131 Supermirafiori; això sí, tots de color blanc.

A partir dels anys seixanta, a Vilassar, de tant en tant, s’organitzaven excursions d’un o més 
dies a pobles del Principat o a Andorra. Algunes de les que tenien més èxit eren les que 
organitzaven periòdicament cap a Andorra les senyores Paquita Piferrer i Maria Àngela 
Pou. Moltes famílies i joves del poble aprofitaven aquella sortida de cap de setmana, que 
començava a la mateixa plaça de l’Ajuntament quan els recollia un modern auto-pullman 
de l’Empresa Casas.

Era el boom del comerç d’Andorra, on, a causa dels nuls o baixos impostos, podíem 
comprar productes a molt bon preu, com licors, tabac, equips de música, etc. Fins i 
tot oferia als turistes productes farmacèutics diferents, introbables en el seu lloc de 
residència habitual.

L´Ateneu Vilassanès també organitzava excursions amb autobús normalment per 
Catalunya; es tractava de sortides intergeneracionals, en què els organitzadors preparaven 
amb temps el recorregut, les visites culturals i, si era el cas, l’allotjament.
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JAUME TOLRÀ I FERRER

No has marxat. El teu esperit roman.

Segurament que el que diré hi haurà algú que no ho compartirà. És completament normal. 
Tot i això, crec sincerament que així com diuen que els extrems es toquen, jo dic que 
els esperits s’atrauen. L’esperit humà es compenetra i atrau d’altres que traspuen iguals 
sentiments. Ho dic així de clar perquè ho he viscut. Espero que tothom ho comprengui.

Aquesta petita història meva a l’entorn de Vilassar de Mar comença un 19 de setembre 
de 1955, quan un servidor entrava d’aprenent a l’Empresa Formis, al carrer aleshores de 
Sant Sebastià Petit. Tot el que jo coneixia de Vilassar es reduïa a la casa d’uns parents 
dels meus avis al carrer del Carme, i als parents de Can Seuba per part dels altres avis. 
També, és clar, a l’estació, indret obligat per anar a agafar el tren, i para de comptar.

Amb mirada retrospectiva, entre aquell primer contacte en ferm amb Vilassar fins al dia 
d’avui s’han esmicolat seixanta-dos anys. La singladura entre aquests dos ports és per 
a mi reconfortant, m’adono que el noranta per cent de la meva vida ha estat íntimament 
lligada a aquest poble. Em congratula dir que al llarg d’aquests anys he coincidit amb un 
reguitzell de persones meravelloses, dignes d’apostar per elles, i alhora gaudir de la seva 
amistat.

Des d’inoblidables companys de treball, a persones que em van ajudar a realitzar-me 
com a tal, recordo el meu primer operari, en Salvador Dalmau, i en Josep Padró, que va 
fer possible el meu somni de jugar en un equip de futbol en un camp de veritat. Més tard 
vaig anar a raure al Patronat de mans de l’Elias Fontbona, que va “contractar-me” per 
fer d’apuntador al quadre escènic, fet que em va permetre conèixer una altra persona 
entranyable, en Jaume Alsina, amb qui també compartiríem ’escenari a l’Ateneu, junt amb 
altres amics amb qui he continuat l’amistat més enllà del teatre.

Tinc un gran record de l’Antoni Carles, amb qui vaig treballar. Més ben dit, amb qui 
compartirem quaranta anys de la nostra vida, des d’aquell reduït taller que naixia al carrer 
del Monte fins a l’avançada i competitiva indústria del Camí del Mig. Més que un patró va 
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ser per a mi un company. Precisament la coneixença i relació amb en Tomàs Mayor, que 
conservo, ve d’aquells anys. Amb ell hem compartit ideals, alguna cantada i uns quants 
esmorzars.

Va passar que un bon dia m’entrebanco amb la que ara és la meva dona. Gloriosa 
entrebancada! Mai li agrairé prou la patacada, perquè va ser tan forta que, a més de 
conèixer-la a ella, de retruc va fer possible que conegués la persona que jo personalment 
i tot Vilassar hem estimat. En Damià Bas.

Qui m’havia de dir, les vegades que anava a la impremta Garcia a portar l’esborrany del 
Full Parroquial de Cabrils, que aquella persona que m’atenia arribaria a ser de la família 
i que tots dos arribaríem a participar dels mateixos o dels molt intensos ideals i maneres 
d’entendre la vida.

No em cansaré de dir que amb en Damià hem compartit llaços de família i que ha estat 
per mi un punt de referència i un exemple a seguir. Dins de l’ambient familiar, i a mesura 
que anava descobrint la seva personalitat i bonhomia, assimilava dintre meu les seves 
maneres de fer i de tracte que em motivaven i alhora valorava amb escreix. Les estades a 
casa seva, el compartir la família, era una mena de descans per l’esperit. I mentre s’anava 
afirmant el tracte entre ambdós, m’adonava i descobria un seguit de valors que ell, sense 
fer soroll, com una formigueta, anava guardant. Valors com la seva ferma catalanitat, 
l’amor al país, als llibres, a l’art i a tot el que fos cultura.

Em va esperonar perquè edités un llibre monogràfic sobre Cabrils. No em va deixar mai, 
m’assessorava i em corregia.

Coneixent el seu ferm compromís amb la llengua catalana, no em va costar gaire de 
convèncer-lo per donar classes a Cabrils. Amb aquella fe que el caracteritzava, acudia 
puntualment a les classes que fèiem a la Rectoria.

El que més m’impressionava del seu caràcter era que tot aquell bagatge de treball i de 
col·laboracions, de llibres i xerrades, ho feia com si res, amb discreció i, això sí, amb total 
desinterès, cosa que cal agrair-li.

Als anys 1971-1972, en Damià, com no podia ser d’altra manera, va participar activament 
en un projecte dut a terme per unes quantes persones encapçalades per Antoni Carles, 
aleshores president del Sindicat, i que amb l’ajut de col·laboradors com el mateix Damià, 
la Núria Lloveras, l’Anton Lloveras, en Tomàs Mayor, en Josep Maria Brugat i d’altres, i 
sota la mirada comprensiva i permissiva de l’aleshores alcalde, Josep Trias, el varen poder 
posar en marxa. Em refereixo al Parvulari Esplai.
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Es tractava d’iniciar des del parvulari un ensenyament en català que acollís tant els nens 
de sempre com també els acabats d’arribar al poble, a fi que creixessin junts. La proposta 
era arriscada i va ser possible per la tasca de persones compromeses, ja que l’escola 
catalana era completament ignorada. Es va fer el Col·legi del Comú del carrer de Sant 
Joan, que en aquells moments encara ocupava la Falange i el Sindicat -que a poc a poc 
varen cedir les dependències. I així, gràcies a aquestes persones, entre les quals en 
Damià va ser imprescindible pel seu coneixement de la llengua, va començar a veure 
la llum un espai didàctic on s’ensenyava en català malgrat exposar-se a represàlies els 
enardits emprenedors que s’atrevien a fer-ho.

Va ser un alè d’aire fresc per a l’escola de Vilassar enmig del panorama d’alienació i 
oposició a tot el que fos nostre. Si en Damià fou qui va aportar els coneixements lingüístics 
i va impregnar l’esperit de l’escola amb les seves bones maneres, els altres aportaren els 
seus valors de treball i gestió.

Com a pares, agraïm aquesta obra.

Les primeres educadores foren la Francisca Barba, la Maria Rosa Valls, la Montserrat 
Centellas, la meva germana Conxita i altres que ara no recordo.

Tal com exposava a l’inici, els esperits es retroben i s’atrauen en pro dels anhels i 
sentiments que brollen del més profund dels humans. El meu es retrobà amb el d’en 
Damià, i crec que aquesta compenetració que va néixer en el si familiar i que es va 
anar eixamplant més enllà va ajudar-me a millorar personalment, i espero que aquest 
retrobament espiritual continuï essent etern.

Jaume Tolrà Ferrer
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